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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, 
karena atas izin dan perkenan-Nya, “Roadmap IKNB Syariah Tahun 2015 s.d. 2019” 
dapat diselesaikan dengan baik.  

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri dari beberapa jenis industri dan 
lembaga yang memiliki tingkat pertumbuhan dan tingkat maturitas yang bervariasi. 
Di sisi lain, keberadaan IKNB Syariah, seperti perusahaan perasuransian syariah, 
perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan 
penjaminan syariah, dan pegadaian syariah sangat diperlukan masyarakat, khususnya 
bagi masyarakat yang memerlukan layanan keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertekad terus melakukan upaya untuk mendorong 
IKNB Syariah agar berkembang menjadi industri yang sehat, terkelola, stabil, dan 
inklusif, sehingga mampu meningkatkan perannya untuk berkontribusi positif kepada 
masyarakat pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. 

Untuk itu, OJK perlu menyusun strategi pengembangan yang terarah dan terencana 
beserta  program-program kerja dalam bentuk Roadmap IKNB Syariah, yang akan 
menjadi pedoman bagi OJK dan pelaku IKNB Syariah dalam menentukan arah 
pengembangan, khususnya untuk periode tahun 2015 s.d. 2019. 

Roadmap IKNB Syariah ini disusun dengan memperhatikan Master Plan Sektor 
Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) dan perkembangan terbaru terhadap pola 
pengembangan dan pengawasan industri keuangan syariah. Roadmap IKNB 
Syariah berisi “Visi IKNB Syariah” yaitu, menjadi penyedia jasa perasuransian 
syariah, pembiayaan syariah, modal ventura syariah,  penjaminan syariah, dana 
pensiun syariah, dan jasa keuangan syariah khusus yang kokoh, melayani seluruh 
lapisan masyarakat dan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional, yang 
diterjemahkan ke dalam Misi, dan dijabarkan ke dalam Strategi Pengembangan. 

Misi IKNB Syariah terdiri atas 3 (tiga) hal: yaitu, 1) meningkatkan peran IKNB Syariah 
dalam mendukung perekonomian dan keuangan inklusif, 2) mewujudkan IKNB 
Syariah yang tangguh, terkelola, dan stabil, serta 3) meningkatkan dukungan sumber 
daya manusia, infrastruktur, dan teknologi informasi. Misi tersebut dijabarkan 
menjadi beberapa strategi pengembangan, dalam bentuk 75 rencana aksi, dengan 
memberikan penekanan pada 10 (sepuluh) rencana aksi utama (quick win).
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Implementasi rencana aksi sesuai dengan target waktu yang ditetapkan diharapkan 
mampu meningkatkan peran IKNB Syariah dalam perekonomian nasional, mendorong 
sinergi layanan antar pelaku IKNB Syariah, dan mengembangkan produk berbasis 
kebutuhan masyarakat sasaran. Di sisi yang lain, akan terjadi penguatan kelembagaan 
IKNB Syariah yang meliputi aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas 
bisnis; penerapan tata kelola; dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 
yang profesional, sehingga menjadi daya dorong bagi IKNB Syariah untuk tumbuh 
berkelanjutan dan mampu bersaing dalam ekonomi global. 

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi IKNB Syariah, diperlukan komitmen dan 
kerja sama dari pelaku industri dan seluruh pemangku kepentingan. Kami yakin 
dengan komitmen dan kerja sama yang baik, insya Allah rencana yang disusun dapat 
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
berkontribusi memberikan masukan dalam rangka penyusunan “Roadmap IKNB 
Syariah Tahun 2015 s.d. 2019”. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan 
kepada kita agar tetap istiqamah dalam melaksanakan Visi, Misi dan Strategi 
Pengembangan IKNB Syariah. 

Aamiin yaa Rabbal ’alamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

          Jakarta, November 2015

      KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB

      

   Dr. FIRDAUS DJAELANI

KATA PENGANTAR
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Dalam periode tahun 2010 s.d. 2014, sektor keuangan syariah di Indonesia termasuk 
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah tumbuh cukup signifikan. Selama periode    
5 (lima) tahun tersebut, IKNB Syariah yang terdiri atas sektor industri perasuransian 
syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, modal ventura syariah dan jasa 
keuangan syariah lainnya telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 62,29% 
per tahun. Meskipun dalam 2 (dua) tahun terakhir terlihat tanda-tanda perlambatan 
tingkat pertumbuhan. 

OJK optimis bahwa dalam jangka menengah dan panjang, IKNB Syariah akan terus 
berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tetap signifikan. Hal ini didasari pada 
masih tingginya potensi pasar IKNB Syariah yang belum tergarap dan antusiasme 
para pelaku IKNB untuk menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah, 
baik dengan cara mendirikan perusahaan syariah yang baru (full syariah) maupun 
unit usaha syariah.

Untuk dapat mempertahankan dan memperbesar tingkat pertumbuhan yang 
diharapkan, perlu adanya arah kebijakan pengembangan IKNB Syariah dalam 5 (lima) 
tahun ke depan. Arah kebijakan yang tertuang dalam Roadmap ini ditujukan untuk 
menjawab tantangan yang muncul saat ini dan 5 (lima) tahun yang akan datang serta 
diselaraskan dengan tujuan pendirian OJK.

Roadmap IKNB Syariah merupakan panduan bagi regulator, pelaku industri, dan 
seluruh stakeholder terkait arah kebijakan dan pengembangan IKNB Syariah. Arah 
kebijakan IKNB Syariah untuk periode sebelumnya secara umum telah dituangkan 
dalam “Master Plan Pasar Modal dan IKNB tahun 2010-2014”, yang dijabarkan 
menjadi 5 (lima) tujuan dan masing-masing tujuan tersebut memiliki beberapa 
strategi. Pada tujuan II memuat strategi ke-3, yaitu “Mengembangkan Pasar Modal  
dan IKNB Syariah”. 

Penyusunan Roadmap IKNB Syariah tahun 2015 s.d. 2019 didasarkan atas kajian/
penelitian yang dilakukan oleh OJK terhadap perkembangan IKNB Syariah. Hasil 
kajian tersebut telah menghasilkan beberapa isu strategis yang dihadapi oleh setiap 
sektor industri. Dalam kaitan penyusunan Roadmap IKNB Syariah dimaksud, isu-isu 
strategis IKNB Syariah menjadi dasar penyusunan rencana aksi. 

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut: 

(i) Skala bisnis. Skala bisnis pada IKNB Syariah masih terjadi kesenjangan dengan 
masih sedikitnya jumlah entitas yang menguasai pasar. Berdasarkan sisi 
permodalan, secara umum pelaku usaha IKNB syariah masih memiliki modal 
yang kecil karena mayoritas pelaku usaha berupa unit syariah, khususnya 
bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan pembiayaan syariah. 
Bahkan, perusahaan yang menjalankan usaha syariah secara full fledge juga 
memiliki modal yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan 
konvensional. Terbatasnya permodalan tersebut mengakibatkan kapasitas 
IKNB Syariah untuk mengembangkan usaha juga relatif terbatas; 

(ii) Tingkat Interdependensi antar IKNB Syariah dan sektor keuangan syariah 
lainnya. Pada perusahaan perasuransian syariah, tingkat ketergantungan 
kepada industri lain cukup tinggi, khusunya dalam hal memasarkan dan 
mendistribusikan produk asuransi syariah kepada konsumen. Di sektor 
pembiayaan syariah dan modal ventura syariah, tingkat ketergantungan 
kepada sektor perbankan sangat besar, khususnya dalam memperoleh 
modal. Selanjutnya, industri penjaminan syariah banyak melakukan 
kerjasama pembiayaan syariah melalui penyaluran pembiayaan kepada 
sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami pada 
ketiadaan aset yang dapat dijadikan agunan; 

(iii) Inovasi produk dan keragaman layanan. Inovasi produk IKNB Syariah 
dipandang masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh 
lapisan masyarakat. Aspek syariah merupakan salah satu nilai lebih yang 
ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, namun kualitas layanan, 
manfaat, biaya, dan fitur produk tetap menjadi faktor penting yang 
dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih produk keuangan syariah. 
Untuk produk asuransi umum syariah yang mendominasi adalah asuransi 
kendaraan bermotor sedangkan untuk asuransi jiwa, dominasi adalah pada 
produk unit link, sedangkan untuk pembiayaan syariah, dominasi kuat 
adalah pada pembiayaan kendaraan bermotor dan pada modal ventura 
syariah sebagian besar melakukan kegiatan usaha kerjasama bagi hasil; 

(iv) Sebaran geografis kantor cabang. Pada umumnya IKNB Syariah yang 
berkantor pusat di Jakarta maupun di luar Jakarta telah memiliki kantor-
kantor cabang dan kantor pemasaran di berbagai daerah guna mendukung 
kegiatan pemasaran dan operasional perusahaan. Akan tetapi, sebaran 
kantor cabang dan kantor pemasaran masih dirasakan belum merata di 
seluruh pulau di Indonesia karena sebagian besar terpusat di pulau Jawa; 
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(v) Dukungan regulasi. Perkembangan regulasi IKNB Syariah sampai dengan 
saat ini masih belum seragam. Di beberapa sektor tertentu telah memiliki 
kelengkapan pengaturan, seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, 
dan penjaminan syariah sedangkan di sektor lainnya belum memiliki 
kelengkapan pengaturan, bahkan beberapa diantaranya belum memiliki 
regulasi terkait syariah untuk sektor industrinya, seperti modal ventura 
syariah, dana pensiun syariah, dan pegadaian syariah; 

(vi) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia 
memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong perkembangan 
industri keuangan syariah karena merupakan motor bagi inovasi produk 
serta peningkatan kualitas proses internal perusahaan dan layanan kepada 
peserta. Kompetensi sumber daya insani yang diperlukan oleh IKNB 
Syariah tidak terbatas pada bidang teknis namun termasuk bidang syariah. 
Kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki standar kualifikasi 
yang dilengkapi dengan tingkat kapasitas dan kompetensi yang memadai 
sangat diperlukan sehingga praktik bisnis syariah dapat menjadi lebih 
optimal; dan 

(vii) Tingkat literasi dan preferensi masyarakat. Perkembangan suatu produk 
IKNB Syariah sangat tergantung pada tingkat literasi masyarakat terhadap 
produk IKNB Syariah, yang mencakup pemahaman terhadap fungsi, jenis, 
dan karakteristik dari produk keuangan syariah tersebut. Perkembangan 
produk dan layanan industri keuangan syariah di Indonesia lambat laun 
telah menunjukkan hasil, namun pemahaman dan kesadaran masyarakat 
mengenai produk IKNB syariah masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi dan isu strategis yang dihadapi oleh Industri Keuangan Non Bank 
Syariah, maka disusunlah “Visi IKNB Syariah”, yaitu:

“Menjadi penyedia jasa perasuransian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan 
syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah 
khusus, yang kokoh, melayani seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi 
signifikan pada perekonomian nasional”. 

Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Misi IKNB Syariah 
beserta strategi dan rencana aksi pengembangan IKNB Syariah dilengkapi dengan 
waktu pelaksanaan, yaitu:
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1. Meningkatkan peranan IKNB Syariah dalam mendukung perekonomian dan 
keuangan inklusif, melalui 6 (enam) strategi pengembangan yaitu:

i. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap iknb syariah 
secara terarah dan menyeluruh, dengan rencana aksi, yaitu: melaksanakan 
edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah; dan melakukan kerja sama dengan pihak 
lain dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai IKNB Syariah;

ii. Memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya meningkatkan peran 
IKNB Syariah dalam perekonomian, dengan rencana aksi, yaitu: melakukan 
kerja sama dengan DSN-MUI dalam rangka penerbitan fatwa mengenai 
anuitas syariah; dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan 
instansi untuk memperluas jangkauan sinergi IKNB Syariah dengan institusi 
selain lembaga keuangan;

iii. Mendorong sinergi antar pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan 
industri keuangan syariah lainnya, dengan rencana aksi, yaitu: meningkatkan 
kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi dan Baitul Mal Wa 
Tamwil (BMT); mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal syariah; 
dan meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah;

iv. Mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif, dengan rencana aksi, 
yaitu: menyederhanakan pengaturan pemasaran produk dan mendorong 
pengembangan jalur distribusi alternatif; dan meningkatkan kerja sama 
pemasaran asuransi mikro syariah dengan koperasi, BMT dan UMKM dan 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS);

v. Mengembangkan produk-produk IKNB Syariah berbasis pemenuhan 
kebutuhan masyarakat sasaran, dengan rencana aksi, yaitu: mendorong 
pengembangan inovasi produk pembiayaan syariah; menyusun pengaturan 
terkait produk anuitas syariah untuk program pensiun; mendorong 
pengembangan produk-produk unggulan seperti asuransi pertanian, asuransi 
mikro dan pembiayaan skala kecil; dan mengembangkan produk campuran 
antar IKNB Syariah; dan

vi. Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah, 
dengan rencana aksi, yaitu: memberikan kemudahan persyaratan bagi proses 
spin off; menyusun kebijakan penetapan uang muka yang lebih rendah bagi 
pembiayaan syariah kendaraan bermotor; dan berperan aktif dalam kerja 
sama dengan Pemerintah terkait isu perpajakan yang dapat mendukung 
pengembangan IKNB Syariah.
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2. Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil, melalui strategi 
pengembangan yang dituangkan secara spesifik dalam rencana aksi pada masing-
masing IKNB Syariah, yaitu:

a. Sektor Industri Perasuransian Syariah

i. Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional 
dan kapasitas bisnis, dengan rencana aksi, yaitu: mendorong penguatan 
kapasitas bisnis reasuransi syariah guna mendukung perkembangan 
industri asuransi syariah di tanah air; dan menyusun kebijakan yang 
mendorong perusahaan perasuransian melakukan spin off;

ii. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan 
rencana aksi, yaitu: melakukan kajian penerapan tata kelola perusahaan 
perasuransian syariah yang baik; dan monitoring penerapan tata kelola 
perusahaan perasuransian syariah yang baik;

iii. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dengan 
rencana aksi, yaitu: menyusun pedoman dan menerapkan early 
warning system dalam pengawasan industri perasuransian syariah; 
dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan pedoman pengawasan 
berbasis risiko; dan

iv. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung 
penerapan early warning system, dengan rencana aksi, yaitu: 
melakukan penyempurnaan sistem pelaporan dalam rangka memonitor 
ketersediaan informasi terkait kelembagaan dan produk asuransi syariah; 
dan menyusun database produk asuransi syariah.

b. Sektor Industri Pembiayaan Syariah

i. Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional 
dan kapasitas bisnis, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun pengaturan 
mengenai ketentuan uang muka pembiayaan syariah; menyusun 
pengaturan mengenai akad dan pelaporan produk pembiayaan syariah; 
menyusun pengaturan mengenai tingkat kesehatan pembiayaan syariah; 
dan peningkatan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan syariah 
melalui proses spin off;

ii. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan rencana 
aksi, yaitu: menyusun pengaturan mengenai kewajiban pelaporan Dewan 
Pengawas Syariah kepada OJK; melakukan kajian penerapan tata kelola 
perusahaan pembiayaan syariah yang baik; dan monitoring penerapan 
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tata kelola perusahaan pembiayaan syariah yang baik; 

iii. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dengan 
rencana aksi, yaitu: menyusun pedoman dan menerapkan early warning 
system dalam pengawasan industri pembiayaan syariah; dan melakukan 
evaluasi dan penyempurnaan pedoman pengawasan berbasis risiko; dan 

iv. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung 
penerapan early warning system, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun 
pengaturan mengenai format laporan keuangan pembiayaan syariah 
dengan format XBRL; menyusun database akad pembiayaan syariah; 
dan berperan aktif dalam rangka penyempurnaan sistem pelaporan 
perizinan terintegrasi untuk memonit or ketersediaan informasi terkait 
kelembagaan pembiayaan syariah.

c. Sektor Industri Modal Ventura Syariah

i. Memperkuat kelembagaan dari sisi aspek permodalan, kegiatan 
operasional dan kapasitas bisnis, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun 
pengaturan mengenai kelembagaan perusahaan modal ventura syariah; 
dan menyusun pengaturan mengenai operasional perusahaan modal 
ventura syariah; 

ii. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan 
rencana aksi, yaitu: menyusun pengaturan mengenai penerapan prinsip-
prinsip tata kelola perusahaan modal ventura syariah yang baik; dan 
melakukan kajian mengenai penerapan tata kelola perusahaan modal 
ventura syariah yang baik; 

iii. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dengan 
rencana aksi, yaitu: menyusun kajian mengenai penerapan pengawasan 
berbasis risiko terhadap industri modal ventura syariah; dan

iv. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung 
penerapan early warning system, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun 
pengaturan mengenai pelaporan kegiatan usaha perusahaan modal 
ventura syariah kepada OJK. 

d. Sektor Industri Penjaminan Syariah

i. Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional 
dan kapasitas bisnis, dengan rencana aksi, yaitu: mendorong optimalisasi 
jangkauan operasional penjaminan, termasuk penjaminan daerah; 
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dan melakukan penelitian dalam rangka peningkatan penetrasi pasar 
penjaminan syariah;

ii. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, dengan rencana aksi, 
yaitu: menyusun pengaturan mengenai penerapan prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan penjaminan syariah yang baik; dan melakukan kajian 
mengenai penerapan tata kelola perusahaan penjaminan syariah yang 
baik; 

iii. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dengan 
rencana aksi, yaitu: menyusun kajian mengenai penerapan pengawasan 
berbasis risiko terhadap industri penjaminan Syariah; dan

iv. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung 
penerapan early warning system, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun 
pengaturan mengenai pelaporan kegiatan usaha industri penjaminan 
syariah.

e. Sektor Industri Dana Pensiun Syariah

i. Akselerasi pembentukan kelembagaan dana pensiun syariah, dengan 
rencana aksi, yaitu: melakukan penelitian mengenai potensi Dana 
Pensiun Syariah; menyusun pengaturan mengenai penyelenggaraan 
program pensiun syariah; dan melakukan penelitian dalam rangka 
pengembangan dana pensiun syariah;

ii. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dengan 
rencana aksi, yaitu: melakukan edukasi model pengawasan berbasis 
risiko kepada dana pensiun syariah; dan

iii. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung 
penerapan early warning system, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun 
pengaturan mengenai jenis-jenis dan sistem pelaporan penyelenggaraan 
program pensiun syariah.

f. Sektor  Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

i. Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional 
dan kapasitas bisnis, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun pengaturan 
mengenai kelembagaan pergadaian syariah; dan melakukan penelitian/
kajian mengenai kelembagaan dan operasional Lembaga Jasa Keuangan 
Syariah Khusus.
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ii. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan 
rencana aksi, yaitu: menyusun pengaturan mengenai penerapan 
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan melakukan kajian 
mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik; 

iii. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dengan 
rencana aksi, yaitu: Menyusun pedoman dan menerapkan early warning 
system dalam pengawasan lembaga jasa keuangan syariah khusus; dan 
menyusun pengaturan mengenai sistem pengawasan berbasis risiko 
terhadap lembaga jasa keuangan syariah khusus; dan

iv. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung 
penerapan early warning system, dengan rencana aksi, yaitu: Menyusun 
pengaturan mengenai pelaporan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan 
syariah khusus.

3. Meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan teknologi 
informasi, melalui 5 (lima) strategi pengembangan yaitu:

i. Menerapkan ketentuan sertifikasi standar profesi para pelaku IKNB Syariah 
secara bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan Dewan Pengawas 
Syariah, dengan rencana aksi, yaitu: menyusun Standar Kompetensi untuk 
Dewan Pengawas Syariah; mendorong sertifikasi bagi manajemen dan Dewan 
Pengawas Syariah di IKNB Syariah; dan mendorong Dewan Pengawas Syariah 
mengikuti program peningkatan pengetahuan berkelanjutan;

ii. Mendukung kerja sama IKNB Syariah dengan instansi dan pihak terkait untuk 
melahirkan lebih banyak SDM profesional di bidang IKNB Syariah, dengan 
rencana aksi, yaitu: mendorong pendirian Lembaga Standar Profesi di 
bidang IKNB Syariah; meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan 
dan pelatihan di bidang keuangan syariah; melakukan koordinasi dengan 
asosiasi industri, asosiasi profesi, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk 
menjaring calon SDM profesional di bidang IKNB Syariah; dan mendorong 
program pendidikan calon Dewan Pengawas  Syariah; 

iii. Mendorong peningkatan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam 
proses bisnis IKNB Syariah, dengan rencana aksi, yaitu: memperkuat 
pengaturan mengenai penerapan sistem informasi terintegrasi untuk IKNB 
Syariah; dan mendorong penerapan sistem informasi nasabah IKNB Syariah; 

iv. Mendukung pengembangan infrastruktur IKNB Syariah dalam rangka 
menunjang proses bisnis, dengan rencana aksi, yaitu: melakukan reviu 
ketentuan yang berlaku di IKNB Syariah sesuai praktik terbaik berdasarkan 
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standar internasional; berperan aktif dalam rangka penyempurnaan PSAK 
108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah; mendorong penerapan 
penggunaan polis standar asuransi syariah; dan menyusun kodifikasi 
pembiayaan syariah; dan

v. Memastikan setiap pelaku IKNB Syariah memiliki mekanisme penyelesaian 
sengketa konsumen, dengan rencana aksi, yaitu: memastikan efektifitas unit 
pengelola keluhan; dan mendorong optimalisasi peran Lembaga Alternatif 
Penyelesaian Sengketa di sektor IKNB Syariah.

Pada akhirnya, OJK menaruh harapan besar bahwa Roadmap IKNB Syariah tahun 
2015 s.d. 2019 ini beserta strategi pengembangan dan rencana aksinya akan menjadi 
referensi bagi para pemangku kepentingan serta diharapkan dapat menjadi suatu 
momentum dalam rangka meningkatkan perkembangan industri keuangan non bank 
syariah. Selain itu, Roadmap tahun 2015 s.d. 2019 ini diharapkan pula akan dapat 
memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian nasional. 
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BAB I
Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dapat ditarik mundur 23 

tahun lalu, yang diawali dengan berdirinya bank syariah pertama di tanah 

air pada tahun 1992. Pada tahun tersebut, juga telah berdiri asuransi jiwa 

syariah dan disusul dua tahun berikutnya oleh asuransi umum syariah pada tahun 

1994. Selanjutnya berturut-turut berbagai jenis layanan keuangan syariah dari 

perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan 

modal ventura syariah dan juga pasar modal syariah didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Indonesia akan lembaga jasa keuangan yang menjalankan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kurun waktu lebih dari dua dekade dimaksud, sektor jasa keuangan 

syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Secara rata-rata, industri perbankan 

syariah, IKNB Syariah dan pasar modal syariah telah tumbuh dengan sangat 

menggembirakan selama periode tersebut. Meskipun demikian, data statistik 

menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir.

Perkembangan keuangan global juga menunjukkan beberapa tanda adanya 

perlambatan pertumbuhan, sebagaimana dinyatakan oleh International 
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Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Dalam buku World Economic Outlook, 

IMF menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara global tahun 2014 

adalah 3,4%. Angka ini relatif meningkat jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Namun demikian, walaupun secara global terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, untuk negara-negara berkembang justru mengalami 

perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan perekonomian global sebesar 

3,5% dan 3,7%. Pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan 

proyeksi Bank Dunia pada akhir tahun 2014. Hal ini terjadi antara lain karena 

rendahnya kegiatan di negara-negara pengekspor minyak sehubungan dengan 

turunnya harga minyak dunia. Dalam laporan Global Economic Prospect Bank 

Dunia per Juni 2015, proyeksi pertumbuhan ekonomi global kembali dikoreksi 

menurun, yaitu tahun 2015 sebesar 2,8%, sedangkan tahun 2016-2017 

diperkirakan sebesar 3,2%. 

Dari proyeksi yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga internasional di atas, 

proyeksi yang ditetapkan sangat tergantung dengan kondisi perekonomian global 

sehingga proyeksi akan diubah jika terjadi perkembangan kondisi perekonomian 

terbaru. Sebagai salah satu penggerak perekonomian, tentu saja proyeksi beserta 

indikatornya sebagaimana telah dijelaskan di atas akan berpengaruh terhadap 

kegiatan lembaga jasa keuangan termasuk lembaga jasa keuangan syariah.

Berdasarkan survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Triwulan III-2015 

yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 

2015 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari survei 

tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah 4,83% 

(yoy) menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 

(5,02%). Inflasi tahun 2015 (4,39%) juga menurun jika dibandingkan dengan 

inflasi tahun 2014 (8,36%). Inflasi tahun 2015 masih sesuai dengan target 

inflasi yang telah ditetapkan (4,1%). 

Penurunan inflasi terjadi antara lain disebabkan oleh turunnya harga komoditas 

internasional dan lancarnya distribusi barang sehingga ketersediaan barang 

-
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-

untuk kebutuhan nasional lebih terkendali. Namun demikian, kondisi 

perkenomian Indonesia juga terpengaruh terhadap tekanan inflasi yang 

antara lain disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia dan perubahan nilai 

tukar rupiah. Berdasarkan survey yang sama, untuk tahun 2016 kondisi makro 

perekonomian Indonesia akan lebih baik dari tahun 2015. Namun demikian, 

masih harus diperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah, perkembangan 

ekonomi global, dan kinerja neraca pembayaran.

Islamic Financial Services Board (IFSB) pada bulan Mei 2015 telah mengeluarkan 

Islamic Financial Services Industry Stability Report 2015. Menurut IFSB, lembaga 

keuangan syariah telah mengalami perkembangan cukup signifikan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sektor perbankan, IFSB mencatat 

adanya perkembangan signifikan pada perbankan syariah. Perkembangan 

tersebut ditopang oleh perbaikan pada beberapa aspek misalnya tingkat 

keuntungan, likuiditas, eksposur pembiayaan, dan kualitas aset. Perkembangan 

signifikan juga terjadi dalam pasar surat berharga terutama sukuk. 

Terkait dengan perkembangan sektor jasa keuangan syariah dimaksud, OJK 

telah melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan, baik yang 

menyelenggarakan usaha secara konvensional maupun syariah. Berikut 

grafik perkembangan industri jasa keuangan syariah di Indonesia dalam  

5 (lima) tahun terakhir. 

Grafik I.1. 
Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah di Indonesia 

Tahun 2010 s.d. 2014
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Dari grafik di atas, diketahui bahwa telah terjadi perkembangan cukup signifikan 

terhadap besaran aset kelolaan perbankan dan IKNB Syariah serta kapitalisasi di 

pasar modal. Tentu saja banyak rintangan dan halangan selama kurang lebih  

5 (lima) tahun terakhir perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

Selama 5 (lima)  tahun terakhir, rata-rata perkembangan lembaga keuangan 

syariah secara umum mengalami peningkatan signifikan khususnya pada tahun 

2012, namun dalam dua tahun terakhir peningkatannya relatif tidak terlalu besar. 

Perkembangan IKNB Syariah pada tahun 2012 dimaksud meningkat signifikan 

kurang lebih 168%. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terdapat 

perbedaan pengaturan uang muka untuk pembiayaan syariah dan pembiayaan 

konvensional sehingga terjadi lonjakan signifikan pada industri pembiayaan 

syariah dan asuransi syariah yang meng-cover kegiatan pembiayaan syariah. 

Pada Grafik I.2 di bawah ini, perbandingan jumlah aset dan kapitalisasi pada 

industri syariah dengan konvensional, diketahui aset industri jasa keuangan 

syariah terutama untuk industri perbankan syariah dan IKNB Syariah, lebih 

kecil dibandingkan dengan aset industri jasa keuangan konvensional. 

Grafik I.2. 

Perbandingan Aset dan Kapitalisasi Industri Jasa Keuangan Syariah  
dibandingkan Industri Jasa Keuangan Konvensional di Indonesia

Tahun 2010 s.d. 2014
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Berdasarkan Grafik di atas, hal ini menunjukkan perlu adanya upaya ke depan bagi 

regulator dalam menciptakan kebijakan yang dapat mendorong  perkembangan 

jasa keuangan syariah di Indonesia menjadi lebih agresif.  

Kebijakan dimaksud dapat dijelaskan ke dalam Roadmap IKNB Syariah yang 

memuat strategi pengembangan IKNB Syariah untuk periode Tahun 2015 s.d. 

2019.
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BAB II
Perkembangan IKNB Syariah

Industri keuangan non-bank yang berkembang di Indonesia secara umum 

merupakan industri yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di sektor 

jasa keuangan, selain sektor perbankan dan pasar modal. Secara praktik, 

industri keuangan non-bank memberikan pelayanan kepada masyarakat 

terkait dengan bidang keuangan, seperti investasi, pengelolaan risiko, 

tabungan yang bersifat kontrak, dan jasa broker.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

(UU OJK), pengaturan Industri Keuangan Non-bank (IKNB) mencakup 

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dalam hal ini mencakup  

pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor, perusahaan 

pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan 

pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara 

program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, serta lembaga jasa 

keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengaturan tersebut, cakupan jenis-jenis sektor industri di bawah 

IKNB sangatlah beragam. Selain itu, peranan IKNB dalam sistem keuangan di  
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Indonesia juga dirasakan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranannya 

dalam mendukung kegiatan usaha perbankan, termasuk perbankan 

syariah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk mengalokasikan 

sumber-sumber pendanaan kepada perusahaan dan/atau masyarakat yang 

membutuhkan. Selain itu, perbankan juga memerlukan peran perusahaan 

asuransi, perusahaan penjaminan yang dapat menanggung/membagi risiko 

yang dapat timbul dari pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan. Disinilah 

peran IKNB termasuk IKNB Syariah diperlukan dalam mendorong kegiatan 

sektor perbankan, bahkan kegiatan masyarakat secara umum.  

Perkembangan IKNB Syariah di Indonesia berdasarkan jenis kegiatan 

usahanya mencakup perasuransian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan 

syariah dan perusahan modal ventura syariah. Selain ke empat industri 

dimaksud, IKNB Syariah juga meliputi unit/pembiayaan syariah yang berasal 

dari 2 (dua) BUMN yang menjalankan fungsi khusus, yaitu PT Pegadaian 

(Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Di sektor dana 

pensiun, perkembangan dana pensiun syariah sampai dengan tahun 2015 

masih dalam bentuk perumusan konsep regulasi penyelenggaraan program 

pensiun berdasarkan prinsip syariah sehingga secara kelembagaan belum 

terdapat dana pensiun syariah.  

Perkembangan IKNB Syariah di Indonesia secara umum dapat dinilai dari 

jumlah pelaku dan jumlah aset. Sebagaimana disajikan pada Tabel II.1, 

diketahui bahwa perkembangan jumlah pelaku IKNB Syariah secara rata-

rata dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu sebesar 

16,38% per tahun. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah 

pelaku perusahaan asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah dan 

perusahaan penjaminan syariah. Sementara dari tingkat pertumbuhan 

secara tahunan, jumlah pelaku IKNB Syariah secara signifikan terjadi pada 

tahun 2012 sebesar 45,76%. Akan tetapi, untuk tahun 2013 dan 2014 terjadi 

penurunan, masing-masing sebesar 17,44% dan 0,99%. Adapun pertumbuhan 

jumlah pelaku pada tahun 2012 tersebut, sebagian besar terjadi pada industri 

pembiayaan syariah. 
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Salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha 

industri pembiayaan syariah tersebut adalah adanya insentif kebijakan 

berupa perbedaan jumlah Loan to Value antara pembiayaan syariah dengan 

pembiayaan konvensional. Perbedaan kebijakan tersebut ikut mendorong 

perusahaan pembiayaan konvensional untuk membentuk dan memiliki unit 

usaha syariah. 

IKNB Syariah 2010 2011 2012 2013 2014

Industri asuransi syariah 45 43 45 49 49

Industri pembiayaan syariah 11 14 34 44 44

Industri modal ventura syariah - - 4 4 4

Industri penjaminan syariah - - 1 2 3

      Jumlah pelaku IKNB Syariah (1) 56 57 84 99 100

PT Pegadaian (Persero) 1 1 1 1 1

LPEI 1 1 1 1 1

      Jumlah pelaku IKNB Syariah (2) 58 59 86 101 102

Tingkat pertumbuhan tahunan 16% 1,72%

Tingkat pertumbuhan rata-rata

Perkembangan aset IKNB Syariah sebagaimana disajikan pada Tabel II.2 

secara tahunan menunjukkan pergerakan yang stabil, kecuali pada tahun 

2012 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 134,70%. 

Sementara pertumbuhan aset IKNB Syariah secara rata-rata dalam 5 (lima) 

tahun terakhir meningkat 62,29% per tahun. 

Tabel II.1.  
Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syariah 

Tahun 2010 s.d. 2014

16.38%

45,76% 17,44% 0,99%
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IKNB Syariah 2010 2011 2012 2013 2014

Industri perasuransian syariah 6.974 9.202 13.239 16.648 22.365

Industri pembiayaan syariah 2.365 4.295 22.664 24.639 23.768

Industri modal ventura syariah - -      225      311      385

Industri penjaminan syariah - -      100      105      377

       Jumlah aset IKNB Syariah (1) 9.339 13.497 36.228 42.703 46.895

PT Pegadaian (Persero) 1.197     2.567   2.979 3.179 3.304

LPEI         1  1.749   2.601 4.652 8.180

       Jumlah aset IKNB Syariah (2) 10.537 17.813 41.808 49.534 58.379

Tingkat pertumbuhan tahunan 71,36% 69,05% 134,70% 18,48% 17,85%

Tingkat pertumbuhan rata-rata 62,29%

Di sisi lain, perkembangan IKNB Syariah jika dibandingkan perkembangan 

jumla penduduk Indonesia khusus masyarakat muslim yang setiap tahun 

mengalami peningkatan, maka perkembangan IKNB Syariah belum cukup 

menggembirakan. Kondisi ini mencerminkan adanya peluang yang cukup 

besar sekaligus tantangan bahwa pengembangan industri maupun produk 

jasa keuangan syariah ke depan, khususnya IKNB Syariah masih banyak yang 

perlu dilakukan, baik oleh regulator, pelaku industri maupun pihak-pihak 

terkait. 

A. PERKEMBANGAN INDUSTRI PERASURANSIAN SYARIAH

Perkembangan jumlah pelaku industri perasuransian syariah selama 5 (lima) 

tahun terakhir dapat diklasifikasikan menurut bentuk penyelenggaraan 

kegiatan usaha syariahnya, yaitu murni syariah (full fledge) dan sebagian 

syariah (Unit Syariah) serta diuraikan menjadi perusahaan asuransi jiwa 

syariah, perusahaan asuransi kerugian syariah dan perusahaan reasuransi 

syariah, sebagaimana disajikan pada Tabel II.3. sebagai berikut:

Tabel II.2.  
Perkambangan Jumlah Aset IKNB Syariah 

Tahun 2010 s.d. 2014 (dalam miliar rupiah)
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2010 2011 2012 2013 2014

Full Fledge: 

Perusahaan asuransi jiwa syariah 3 3 3 3 3

Perusahaan asuransi kerugian syariah 2 2 2 2 2

Unit Syariah:

Perusahaan asuransi jiwa yang memiliki Unit 
Syariah

17 17 17 17 18

Perusahaan asuransi kerugian yang memiliki 
Unit Syariah

20 18 20 24 23

Perusahaan reasuransi yang memiliki Unit 
Syariah

3 3 3 3 3

Jumlah pelaku industri perasuransian syariah 45 43 45 49 49

Tingkat pertumbuhan tahunan 7,14% -4,44% 4,65% 8,89% 0%

Tingkat pertumbuhan rata-rata 3,2%

Jumlah perusahaan perasuransian yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah secara umum mengalami peningkatan dalam  

5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2010 terdapat 45  perusahaan perasuransian 

syariah, akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,44% 

atau menjadi 43 perusahaan perasuransian syariah. Namun demikian, dalam 

dua tahun berikutnya menunjukkan peningkatan, yaitu 4,65% pada tahun 2012 

dan 8,89% pada tahun 2013, sedangkan pada akhir tahun 2014 jumlah pelaku 

masih sama dengan tahun 2013, yaitu 49 perusahaan perasuransian syariah. 

Berdasarkan pertumbuhan pangsa pasar industri perasuransian syariah dari 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 

setiap tahun sebesar 36,22%. Hal ini dapat mencerminkan bahwa industri 

perasuransian syariah terus diminati oleh masyarakat. 

Tabel II.3.  
Perkembangan Jumlah Pelaku Industri Perasuransian Syariah

Tahun 2010 s.d 2014
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Grafik II.1
Market Share Aset Perasuransian Syariah terhadap 

Total Aset Perasuransian

5%

95%
Asuransi Syariah

Asuransi

Perkembangan jumlah aset industri perasuransian syariah selama 5 (lima) 

tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel II.4. 

Jenis Kegiatan Usaha 2010 2011 2012 2013

Asuransi jiwa syariah 5.632 7.275 10.016 12.804 18.052

Asuransi kerugian & reasuransi syariah 1.342 1.927 3.223 3.844 4.313

Total aset industri perasuransian syariah 6.974 9.202 13.239 16.648 22.365

Tingkat pertumbuhan tahunan 45,20% 31,95% 43,87% 25,75% 34,34%

Tingkat pertumbuhan rata-rata 36,22%

Dilihat dari market share per Juni 2015, menunjukkan bahwa aset 

perasuransian syariah dibandingkan dengan total aset perasuransian adalah 

sebesar 5% sebagaimana disajikan pada Grafik II.1. Hal ini menjadi ta ntangan 

yang cukup besar bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk dapat lebih 

mengembangkan bisnis asuransi syariah.

Tabel II.4.  
Perkembangan Aset Industri Perasuransian Syariah  

Tahun 2010 s.d. 2014

2014

(dalam miliar rupiah)

 Juni 2015
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B. PERKEMBANGAN INDUSTRI PEMBIAYAAN SYARIAH

Perkembangan jumlah pelaku industri pembiayaan syariah selama 5 (lima) 

tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, sebagaimana disajikan pada 

Tabel II.5.  Dari jumlah pelaku sebanyak 11 perusahaan pembiayaan syariah 

pada tahun 2010, meningkat menjadi 44 perusahaan pembiayaan syariah pada 

tahun 2014, atau mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 56,82% 

per tahun. Tingkat pertumbuhan tertinggi dan sangat signifikan terjadi pada 

tahun 2012, yaitu sebesar 142,86%. Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan 

sejarah penting bagi perkembangan industri pembiayaan syariah dalam 

periode 5 (lima) tahun terakhir. 

 2010 2011 2012 2013 2014

Perusahaan pembiayaan yang murni 
syariah (full fledge)

2 2 2 2 3

Perusahaan pembiayaan yang memiliki 
Unit Usaha Syariah

9 12 32 42 41

Jumlah pelaku industri pembiayaan 
syariah

11 14 34 44 44

Tingkat pertumbuhan tahunan     57,14% 27,27% 142,86% 29,41%   0%

Tingkat pertumbuhan rata-rata 56,82%

Selain itu, dilihat dari perkembangan aset industri pembiayaan syariah 

sebagaimana disajikan pada Tabel II.6, diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun 

terakhir aset perusahaan pembiayaan syariah secara umum menunjukkan 

fluktuatif, bahkan dalam tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3,54%.

 2010 2011 2012 2013 2014

Total Aset (dalam miliar rupiah) 2.365 4.295 22.664 24.639 23.768

Tingkat Pertumbuhan tahunan 270,05% 81,61% 427,68% 8,71% -3,54%

Tingkat Pertumbuhan rata-rata 156,90%

Tabel II.5. 
Perkembangan Jumlah Pelaku Industri Pembiayaan Syariah 

Tahun 2010 s.d. 2014

Tabel II.6. 
Perkembangan Jumlah Aset Industri Pembiayaan Syariah 

Tahun 2010 s.d. 2014
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C. PERKEMBANGAN INDUSTRI MODAL VENTURA SYARIAH

Perkembangan industri modal ventura syariah dapat diuraikan ke dalam 

perkembangan jumlah pelaku dan jumlah aset industri modal ventura syariah. 

Jumlah pelaku industri modal ventura syariah masih relatif sedikit 

dibandingkan dengan industri jasa keuangan syariah lainnya. Perkembangan 

industri modal ventura syariah dimulai tahun 2012, yaitu dengan berdirinya 4 

perusahaan. Akan tetapi, selama 2 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. 

Dilihat dari perkembangan jumlah aset, industri modal ventura syariah 

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 31,01% per tahun. Hal ini 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.7. 

Dilihat dari market share per Juni 2015, menunjukkan bahwa aset pembiayaan 

syariah dibandingkan dengan total aset pembiayaan adalah sebesar 4% 

sebagaimana disajikan pada Grafik II.2. Hal ini menjadi tantangan yang cukup 

besar bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk lebih mengembangkan 

bisnis pembiayaan syariah.

Grafik II.2
Market Share Aset Pembiayaan Syariah terhadap 

Total Aset Pembiayaan

4 %

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan96%

 Juni 2015
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2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah pelaku 0 0 4 4 4

Tingkat pertumbuhan jumlah pelaku                             0%

Jumlah aset (dalam miliar rupiah) 225    311  385    

Tingkat pertumbuhan jumlah aset tahunan    38,22% 23,79%

Tingkat pertumbuhan jumlah aset rata-rata                                    31,01%

Dilihat dari market share per Juni 2015, menunjukkan bahwa aset industri 

modal ventura syariah dibandingkan dengan total aset industri modal ventura 

adalah sebesar 4% sebagaimana disajikan pada Grafik II.3. Hal ini menjadi 

tantangan yang cukup besar bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk 

dapat lebih mengembangkan bisnis modal ventura syariah.

Tabel II.7. 
Perkembangan Jumlah Pelaku dan Jumlah Aset 

Industri Modal Ventura Syariah 2010 s.d. 2014

Grafik II.3. 
Market Share Aset Modal Ventura Syariah

terhadap Total Aset Modal Ventura

4%

96%
Modal Ventura Syariah

Modal Ventura

 Juni 2015
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D. PERKEMBANGAN INDUSTRI PENJAMINAN SYARIAH

Perusahaan penjaminan syariah baru lahir pada tahun 2013, dalam bentuk 

satu perusahaan penjaminan syariah. Selanjutnya, dalam 2 tahun terakhir 

mengalami peningkatan 2 pelaku industri penjaminan syariah. Peningkatan 

jumlah pelaku dimaksud berdampak positif terhadap peningkatan aset.

Total aset perusahaan penjaminan syariah tahun 2014 adalah sebesar Rp376,89 

miliar. Jumlah tersebut meningkat sebesar 258,94% apabila dibandingkan 

dengan total aset perusahaan penjaminan syariah tahun 2013. 

Dilihat dari market share per Juni 2015, menunjukkan bahwa aset industri 

penjaminan syariah dibandingkan dengan total aset industri penjaminan 

adalah sebesar 4%, sebagaimana disajikan pada Grafik II.4. Hal ini menjadi 

tantangan yang cukup besar bagi setiap pihak yang berkepentingan untuk 

dapat lebih mengembangkan bisnis penjaminan syariah.

Grafik II.4. 
Market share Aset Penjaminan Syariah terhadap 

Total Aset Penjaminan

4%

96%
Penjaminan Syariah

Penjaminan

 Juni 2015
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E. PERKEMBANGAN INDUSTRI DANA PENSIUN SYARIAH

Dukungan dari industri untuk memberi ruang bagi tumbuhnya dana pensiun 

syariah sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Ikatan Dana Pensiun 

Islam Indonesia (IDPII) yang dibentuk pada tahun 2010 oleh beberapa dana 

pensiun yang pendirinya berbasis Islam. 

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna jasa industri dana pensiun juga 

mengharapkan agar segera berdiri dana pensiun syariah. Harapan tersebut 

tidak hanya diimpikan oleh masyarakat yang belum menjadi peserta dana 

pensiun, tetapi juga bagi sebagian masyarakat yang telah menjadi peserta 

dana pensiun konvensional. 

Perkembangan industri dana pensiun syariah telah melalui serangkaian 

tahapan. Tahapan tersebut dimulai antara lain melakukan kajian mengenai 

konsep program pensiun berdasarkan prinsip syariah, melakukan pembahasan 

secara intensif dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 

MUI) dan perwakilan asosiasi serta industri dana pensiun guna merumuskan 

konsep fatwa dana pensiun syariah. 

Saat ini telah terbit Fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip 

Syariah. Dalam fatwa dimaksud secara umum mengatur mengenai iuran, 

pengelolaan kekayaan, dan manfaat pensiun serta akad-akad yang digunakan 

dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

Di sisi lain, proses penyusunan regulasi juga telah dimulai. Fatwa DSN MUI 

Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 merupakan salah satu landasan syariah dalam 

penyusunan regulasi untuk dana pensiun syariah. 
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F. PERKEMBANGAN LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH 
KHUSUS

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (LJKSK) yang pada saat ini telah 

menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah selain kegiatan 

utamanya berdasarkan prinsip konvensional adalah PT Pegadaian (Persero) 

dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Kegiatan berdasarkan 

prinsip syariah oleh kedua perusahaan tersebut dilakukan oleh suatu divisi 

syariah. 

Dalam periode 5 tahun terakhir, perkembangan aset yang dikelola dan 

dikembangkan berdasarkan prinsip syariah oleh kedua perusahaan tersebut 

menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut disajikan perkembangan 

aset perusahaan mulai tahun 2010 s.d. 2014 sebagaimana disajikan pada 

Tabel II.8. 

2010 2011 2012 2013 2014

PT Pegadaian (PERSERO) 1.197,15 2.567,01 2.979,09 3.179,27 3.304,26

LPEI 1,00 1.748,63 2.601,44 4.652,26 8.179,78

Total aset LJKSK 1.198,16 4.315,64 5.580,53 7.831,53 11.484,04

Tingkat pertumbuhan tahunan 69,47% 260,19% 29,31% 40,34% 46,64%

Tingkat pertumbuhan rata-rata                                                          89,19%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam periode 5 tahun terakhir, 

peningkatan aset LJKSK secara signifikan terjadi pada tahun 2011, yaitu 

sebesar 260,19%, dan periode selanjutnya menurun menjadi sebesar 29,31% 

pada tahun 2012 dan meningkat seterusnya  sampai mencapai 46,64% 

pada tahun 2014. Sementara dari sisi pertumbuhan aset LJKSK rata-rata 

meningkat sebesar 89,19% per tahun. Peningkatan aset LJKSK ini pada 

periode mendatang diharapkan dapat terus menunjukkan tren yang positif. 

Tabel II.8. 
Perkembangan Jumlah Aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus 

Tahun 2010 s.d. 2014
(dalam jutaan rupiah)
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Tabel 2.6.  . . . . . . . . . .

Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB III
Isu Strategis IKNB Syariah
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BAB III
Isu Strategis IKNB Syariah

Berbagai macam sektor industri yang tercakup dalam IKNB Syariah 

menjadi suatu isu strategis yang sangat sentral dalam pengembangan 

IKNB Syariah di Indonesia. Beragamnya sektor industri dengan skala 

ekonomi yang relatif masih kecil mencerminkan bahwa kebijakan yang akan 

dibuat oleh regulator perlu memikirkan kesiapan dan karakteristik dari setiap 

sektor industri sehingga implementasi kebijakan ke depannya dapat sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing sektor industri sehingga dapat berjalan 

dengan baik. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah pengembangan 

yang dituangkan dalam bentuk Roadmap IKNB Syariah. 

Roadmap IKNB Syariah merupakan panduan bagi regulator, pelaku industri, 

dan seluruh stakeholder terkait arah kebijakan dan pengembangan IKNB 

Syariah. Arah kebijakan IKNB Syariah untuk periode sebelum era berdirinya 

OJK secara umum telah dituangkan dalam “Master Plan Pasar Modal dan 

IKNB tahun 2010-2014”, yang dijabarkan menjadi 5 (lima) tujuan dan masing-

masing tujuan tersebut memiliki beberapa strategi. Pada tujuan II memuat 

strategi ke-3, yaitu “Mengembangkan Pasar Modal  dan IKNB Syariah”. 

Adapun strategi ke-3 yang tercantum dalam Master Plan Pasar Modal dan 
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IKNB tersebut, khususnya terkait pengembangan IKNB Syariah mengatur 

4 (empat) rencana aksi, yaitu: 1) mengembangkan kerangka regulasi yang 

mendukung pengembangan IKNB Syariah, 2) mengembangkan produk IKNB 

Syariah, 3) mengupayakan kesetaraan produk keuangan syariah dengan 

produk konvensional, dan 4) meningkatkan pengembangan sumber daya 

manusia di IKNB Syariah.

Implementasi Master Plan Pasar Modal dan IKNB tahun 2010-2014 bagi 

perkembangan IKNB Syariah telah membuahkan hasil. Hal ini ditandai antara 

lain dengan semakin berkembangnya produk asuransi syariah dan pembiayaan 

syariah. Dengan memperhatikan keberhasilan tersebut, OJK perlu melakukan 

perluasan strategi arah pengembangan IKNB Syariah melalui penyusunan 

dan pelaksanaan “Roadmap IKNB Syariah 2015 s.d. 2019”. 

Penyusunan Roadmap IKNB Syariah 2015 s.d. 2019 didasarkan antara lain atas 

kajian/penelitian mengenai perkembangan IKNB Syariah yang dilakukan oleh 

OJK bersama dengan lembaga peneliti independen dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir. Hasil kajian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan dan 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk isu-isu strategis yang dihadapi oleh 

setiap sektor industri. Isu-isu strategis membutuhkan perhatian dari berbagai 

pihak terkait dan solusi pemecahannya untuk mendorong perkembangan 

IKNB Syariah menjadi lebih masif. 

Dalam kaitan dengan Roadmap IKNB Syariah, isu-isu strategis IKNB Syariah 

menjadi dasar penyusunan rencana aksi. Adapun isu-isu strategis IKNB 

Syariah dimaksud adalah sebagai berikut: 

A. SKALA BISNIS 

Kesenjangan skala bisnis saat ini masih dirasakan cukup besar dimana jumlah 

entitas yang menguasai pangsa pasar masih sedikit. 

Dilihat dari sisi permodalan, secara umum pelaku usaha IKNB Syariah masih 

memiliki modal yang kecil karena mayoritas pelaku usaha berupa unit syariah, 

khususnya bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan pembiayaan 
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syariah. Bahkan, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha syariah secara 

penuh (full fledge) juga memiliki modal yang relatif lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan konvensional. Terbatasnya permodalan tersebut 

mengakibatkan kapasitas perusahaan IKNB  Syariah untuk mengembangkan 

usaha juga relatif terbatas. 

Berdasarkan data IKNB Syariah terkait dengan penguasaan pangsa pasar 

pada masing-masing sektor, diketahui bahwa 4 (empat) perusahaan dari total 

perusahaan asuransi jiwa menguasai 80% pasar, 9 (sembilan) perusahaan 

dari total perusahaan asuransi umum syariah menguasai 80% pasar, dan 10 

(sepuluh) dari total perusahaan pembiayaan syariah menguasai 80% pasar.

Melihat kondisi tersebut, perlu adanya upaya dari regulator khususnya dalam 

menyusun kebijakan yang tidak hanya dapat didominasi oleh perusahaan 

besar, namun perlu pula memperhatikan perusahaan kecil sehingga dapat 

bersama-sama tumbuh menjadi lebih besar dan berkompetisi di pasar. 

B. TINGKAT INTERDEPENDENSI ANTAR IKNB SYARIAH 
DAN SEKTOR KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

Selain kesenjangan skala bisnis yang cukup besar, tingkat interdependensi 

antar IKNB Syariah maupun IKNB Syariah dengan sektor keuangan syariah 

lainnya juga masih tinggi. Berdasarkan data bisnis/operasional IKNB Syariah 

diketahui bahwa tingkat ketergantungan IKNB Syariah dengan industri jasa 

keuangan lainnya, yaitu: 

• ±60% distribusi asuransi syariah melalui perbankan, perusahaan 

pembiayaan dan koperasi;

• Sumber dana perusahaan pembiayaan syariah lebih dari 80% masih 

mengandalkan perbankan syariah;

• ±60% investasi IKNB Syariah pada produk pasar modal syariah dan 

±38% diinvestasikan pada produk perbankan syariah.
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Pada perusahaan perasuransian syariah, tingkat ketergantungan kepada 

industri lain cukup tinggi, khususnya dalam hal memasarkan dan 

mendistribusikan produk asuransi syariah kepada konsumen. Perusahaan 

asuransi syariah melakukan kerja sama dengan pihak perbankan, perusahaan 

pembiayaan, maupun koperasi. 

Di sektor pembiayaan syariah, tingkat ketergantungan perusahaan kepada 

sektor perbankan sangat besar, khususnya dalam memperoleh modal. Hanya 

sebagian kecil dari perusahaan pembiayaan syariah yang menggunakan 

modal sendiri untuk menjalankan usahanya. 

Di sektor modal ventura syariah, perusahaan modal ventura syariah juga 

memerlukan pendanaan dari lembaga keuangan dalam bentuk kerja sama 

pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan 

dimaksud dapat berupa perbankan, individu atau pihak lain yang berminat 

untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan modal ventura syariah.

Pada industri penjaminan syariah, kehadirannya juga diperlukan oleh sektor 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 jumlah UMKM di 

Indonesia adalah sebanyak 56.534.592 unit. Besarnya jumlah UMKM, secara 

tidak langsung dapat berpotensi meningkatkan penyaluran pembiayaan di 

masing-masing daerah, termasuk untuk pembiayaan syariah, yang diantaranya 

dapat dilakukan oleh perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan syariah. 

Penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan 

syariah, tidak semuanya dapat dilakukan kepada UMKM dikarenakan 

adanya persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh UMKM, salah satunya 

persyaratan mengenai agunan. Oleh karena hal tersebut, diperlukan 

keberadaan lembaga penjaminan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat, khususnya UMKM. 



ROADMAP IKNB SYARIAH 2015-2019 31

C. INOVASI PRODUK DAN KERAGAMAN LAYANAN 

Perkembangan inovasi produk IKNB Syariah yang ada sampai saat ini 

dipandang masih terbatas dan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh 

lapisan masyarakat. 

Dari industri perasuransian, penetrasi asuransi syariah sangat dipengaruhi 

oleh persepsi masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Aspek syariah merupakan salah satu nilai lebih yang ditawarkan 

oleh asuransi syariah, namun kualitas layanan, manfaat, biaya, dan fitur 

produk tetap menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh masyarakat 

dalam memilih produk asuransi. Oleh karena itu, produk asuransi syariah juga 

harus mampu bersaing dengan produk asuransi konvensional dalam aspek-

aspek tersebut. 

Berdasarkan data sebaran produk asuransi syariah, sebagaimana disajikan 

pada Grafik III.1, diketahui bahwa produk asuransi umum syariah yang banyak 

digemari oleh masyarakat adalah berupa asuransi kendaraan bermotor 

sebesar 48% dan asuransi pengangkutan sebesar 24%. Sedangkan, produk 

asuransi jiwa syariah sangat didominasi oleh produk unit link, yakni sebesar 

85%, sebagaimana disajikan pada Grafik III.2.

Di sektor lain, pembiayaan syariah juga menunjukkan produk pembiayaan 

syariah yang didominasi oleh pembiayaan kendaraan bermotor dengan 

menggunakan akad murabahah sebesar 88%, sebagaimana disajikan pada 

Grafik III.3. 



ROADMAP IKNB SYARIAH 2015-2019 32

KD dan Kesehatan

Tanggung Gugat

Rekayasa

Rangka Kapal

Pengangkutan

Motor

Harta Benda
10%

48%13%

24%

1%

0
1%

2%
1%

Grafik III.1. 
Sebaran Produk Asuransi Umum Syariah
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Grafik III.3. 
Sebaran Jenis-jenis Pembiayaan Syariah
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Pada sektor modal ventura syariah, secara regulasi dapat menyalurkan 

pembiayaan dengan 3 skema, yaitu equity participation, obligasi konversi, 

dan pembiayaan bagi hasil. Produk modal ventura syariah seluruhnya dalam 

bentuk pembiayaan bagi hasil.

Dalam praktiknya, mayoritas perusahaan modal ventura syariah saat ini 

melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pembagian atas 

hasil usaha (profit sharing atau revenue sharing) yang lebih bersifat jangka 

pendek. Dengan kata lain, sebagian besar perusahaan modal ventura syariah 

tidak melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan saham atau 

penyertaan melalui pembelian obligasi konversi yang lebih bersifat jangka 

panjang. Hal tersebut disebabkan sumber pendanaan perusahaan modal 

ventura syariah berasal dari pemilik, baik perorangan maupun institusi yang 

pada hakekatnya merupakan investor kecil dan lebih mengharapkan return 

jangka pendek. 

Di sisi lain, sektor UMKM membutuhkan produk penjaminan syariah yang dapat 

menunjang kelangsungan usahanya. Untuk itu, diperlukan pengembangan 

skema penjaminan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan 
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sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang dibutuhkan UMKM di masing-

masing daerah. Keberadaan produk penjaminan syariah juga diperlukan pada 

saat bank mengalami kesulitan dalam melakukan analisis kelayakan dan 

kredibilitas terhadap usaha kecil yang dimiliki calon nasabah, dikarenakan 

ketiadaan agunan. Kondisi demikian dapat diatasi dengan adanya skim 

penjaminan atau skim asuransi atas barang yang dijadikan objek pembiayaan 

syariah. Dengan adanya skim tersebut maka bank lebih mudah menilai risiko 

kredit yang diberikan kepada usaha kecil. 

Pada PT Pegadaian (Persero), diketahui bahwa seluruh layanan yang diberikan 

diarahkan untuk menunjang aktivitas perekonomian yang lebih produktif, 

termasuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan 

pegadaian syariah diupayakan untuk menjadi one stop bussiness solution, 

yaitu sebuah format bisnis yang memungkinkan semua masyarakat terlayani 

kebutuhannya. Kebutuhan yang dapat dilayani oleh perusahaan pegadaian 

cukup bervariasi mencakup kebutuhan keuangan/pinjaman dalam bentuk 

penyaluran kredit gadai dan fidusia, investasi emas, maupun aneka jasa untuk 

mempercepat layanan transaksi keuangan masyarakat. Berdasarkan data dari 

seluruh jenis produk yang dimiliki PT Pegadaian (Persero), 97% merupakan 

produk rahn.   

Grafik III.4. 
Sebaran Produk Pegadaian Syariah

Amanah
0%

Mulia
1%

Arrum
2%

Emasku
0%

Rahn
97%



ROADMAP IKNB SYARIAH 2015-2019 35

Melihat sebaran produk yang tidak merata dari beberapa sektor di IKNB 

Syariah, perlu peran regulator dan masyarakat secara bersama-sama dalam 

menciptakan produk-produk baru IKNB Syariah yang lebih bermanfaat dan 

dibutuhkan bagi masyarakat. 

Sebagai bagian dari upaya pengembangan produk IKNB syariah, salah satu 

hal yang perlu dipertimbangkan adalah keberpihakan manajemen dan 

pemegang saham terhadap pengembangan keuangan syariah. Kesadaran dan 

pemahaman manajemen dalam memahami konteks keuangan syariah pada 

suatu industri keuangan syariah merupakan salah satu hal utama yang harus 

dicapai sebelum terciptanya produk keuangan syariah yang akan dipasarkan 

kepada masyarakat. Dengan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman tersebut, 

diharapkan akan tercipta inovasi produk yang berbasis keuangan syariah.

D. SEBARAN GEOGRAFIS KANTOR CABANG 

Pada umumnya IKNB Syariah yang berkantor pusat di Jakarta maupun di 

luar Jakarta telah memiliki kantor-kantor cabang dan kantor pemasaran 

di berbagai daerah guna mendukung kegiatan pemasaran dan operasional 

perusahaan. Khusus untuk unit usaha syariah, kantor cabang dan kantor 

pemasaran induk konvensional juga memasarkan produk unit usaha 

syariahnya. Dengan berdirinya kantor cabang dan kantor pemasaran tersebut 

diharapkan masyarakat atau konsumen/calon konsumen dapat terlayani 

kebutuhannya akan produk/jasa keuangan syariah. Akan tetapi, sebaran 

kantor cabang dan kantor pemasaran masih belum merata di seluruh wilayah 

di Indonesia. 

Berdasarkan data sebaran kantor cabang IKNB Syariah, diketahui bahwa 

kantor cabang dan pemasaran dari setiap sektor IKNB Syariah sebagian besar 

terpusat di Pulau Jawa. Sebaran kantor cabang dan kantor pemasaran IKNB 

Syariah disajikan pada gambar berikut ini.
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Berdasarkan informasi di atas dan sebagaimana disajikan pada Grafik III.5, 

dapat disimpulkan bahwa sebaran kantor cabang IKNB Syariah didominasi 

oleh 57% kantor cabang berada di Pulau Jawa, 22% di Pulau Sumatera, dan 

21% berada di Indonesia bagian Tengah dan Timur. Hal ini mencerminkan 

penyebaran kantor cabang IKNB Syariah tidak merata antara Pulau Jawa dan 

pulau-pulau lainnya di Indonesia sehingga dapat berdampak pada jangkauan 

layanan IKNB Syariah terhadap konsumen maupun calon konsumen masih 

belum memadai. 
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Grafik III.5. 
Sebaran Kantor Cabang IKNB Syariah di Indonesia
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E. DUKUNGAN REGULASI 

Regulasi sangat dibutuhkan bagi setiap industri agar dapat mendorong 

perkembangan industri secara cepat, tumbuh sehat dan akuntabel.

Perkembangan regulasi IKNB Syariah sampai dengan saat ini masih belum 

seragam. Di beberapa sektor tertentu telah memiliki kelengkapan pengaturan, 

seperti asuransi syariah dan pembiayaan syariah, sedangkan di sektor lainnya 

belum memiliki kelengkapan pengaturan, bahkan beberapa di antaranya 

belum memiliki regulasi terkait syariah untuk sektor industrinya, seperti 

modal ventura syariah, dana pensiun syariah dan pegadaian syariah. 

Di sektor modal ventura syariah, dana pensiun syariah dan pegadaian syariah, 

pengaturan regulasi ketiga industri dimaksud masih belum memadai. Hal ini 

dapat berpotensi menimbulkan keraguan bagi calon pengguna jasa keuangan 

syariah dalam menggunakan produk keuangan syariah. 
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Kondisi saat ini, level pengaturan terhadap IKNB Syariah masih pada 

tataran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur hal 

teknis, diantaranya perijinan kelembagaan, termasuk ketentuan penilaian 

kemampuan dan kepatutan, tata kelola, dan penyelenggaraan usaha serta 

pemeriksaan.

Begitu pula dengan produk hukum pegadaian syariah belum dituangkan secara 

khusus dalam regulasi POJK. Adapun peraturan yang masih digunakan untuk 

industri tersebut masih berupa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah 

Hindia Belanda melalui Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang 

mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli Pemerintah. 

Mengingat pegadaian syariah merupakan salah satu industri yang menyokong 

pertumbuhan perekonomian rakyat menengah ke bawah, usaha mikro, 

kecil, dan menengah, saat ini sedang disusun kajian dan rencana penyiapan 

mengenai pegadaian syariah, mulai dari aspek kelembagaan dan perizinan, 

penyelenggaraan usaha sampai dengan pembinaan dan pengawasan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk memberikan landasan hukum 

bagi penyelenggaraan pegadaian syariah.

Berikut adalah tabel yang memuat informasi rekapitulasi ketersediaan 

regulasi di setiap sektor IKNB Syariah:

Kelembagaan Tata 
Kelola Operasional Kesehatan Level Pengaturan

Perasuransian syariah √ √ √ √ UU, PP, POJK, PMK, SE

Pembiayaan syariah √ √ √ √ POJK, SE

Penjaminan syariah √ √ √ √ POJK

Modal ventura syariah × × × × Sedang disiapkan

Dana pensiun syariah × × × × Sedang disiapkan

Pegadaian syariah × × × × Sedang disiapkan

LPEI syariah √ √ √ √ UU, PMK

LKM syariah √ √ √ √ UU, PP, POJK

Tabel III.1. 
Rekapitulasi Regulasi IKNB Syariah
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Dengan kelengkapan regulasi atau kebijakan yang jelas bagi IKNB Syariah, 

diharapkan upaya untuk mengembangkan IKNB Syariah di Indonesia dapat 

menjadi lebih baik. OJK perlu segera membuat kebijakan khususnya bagi 

IKNB Syariah sehingga visi dan misi IKNB Syariah dapat terwujud secara 

terintegrasi, berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. 

F. KUANTITAS DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mendorong perkembangan industri keuangan syariah karena merupakan 

motor bagi inovasi produk serta peningkatan kualitas proses internal 

perusahaan dan layanan kepada peserta. Kompetensi sumber daya insani 

yang diperlukan oleh IKNB Syariah tidak terbatas pada bidang teknis namun 

termasuk bidang syariah. Jumlah SDM yang tersedia saat ini masih kurang 

untuk mendukung perkembangan IKNB Syariah, baik untuk manajemen, 

tenaga pemasaran, maupun dewan pengawas syariah. Kebutuhan SDM 

akan meningkat seiring dengan pertumbuhan industri dan terlebih dengan 

adanya kewajiban spin off unit syariah, khususnya untuk asuransi syariah dan 

pembiayaan syariah. Sebagai perusahaan yang berdiri sendiri, perusahaan 

hasil spin off tidak dapat menggunakan SDM dari bisnis konvensional yang 

selama ini menopang kinerja unit syariah.

Di sisi lain, kebutuhan akan SDM yang memiliki standar kualifikasi yang 

dilengkapi dengan tingkat kapasitas dan kompetensi yang memadai sangat 

diperlukan sehingga praktik bisnis syariah dapat menjadi lebih optimal. 

Peningkatan kualitas SDM pada IKNB Syariah merupakan suatu tantangan 

dan memerlukan proses yang tidak mudah dalam mencarikan solusinya. Hal 

ini perlu menjadi perhatian terkait jumlah SDM pada IKNB Syariah masih 

terbatas dan di sisi lain harus bersaing dengan industri konvensional yang 

pada umumnya memiliki SDM yang lebih kompeten.
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G. TINGKAT LITERASI DAN PREFERENSI MASYARAKAT 

Penggunaan suatu produk keuangan syariah oleh masyarakat sangat 

dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap fungsi, jenis, dan 

karakteristik dari produk keuangan syariah tersebut. Dengan kata lain, 

perkembangan suatu produk IKNB Syariah sangat tergantung pada tingkat 

literasi masyarakat terhadap produk IKNB Syariah itu sendiri. Berdasarkan 

survei literasi keuangan tahun 2013, masyarakat Indonesia yang memiliki 

pemahaman yang baik mengenai asuransi kurang dari 18%. Meskipun selama 

ini belum dilakukan survei yang serupa untuk literasi asuransi syariah, hal 

yang sama dapat terjadi pada literasi masyarakat terhadap asuransi syariah.

Perkembangan produk dan layanan industri keuangan syariah di Indonesia 

lambat laun telah menunjukkan hasil, namun pemahaman dan kesadaran 

masyarakat mengenai produk IKNB Syariah masih sangat terbatas. Pada 

umumnya pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan syariah 

masih terbatas pada masyarakat yang berada di area perkotaan. Sementara 

bagi masyarakat yang berada di pelosok pedesaan belum memperoleh 

pengetahuan dan informasi dasar mengenai produk keuangan syariah. 

Dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, OJK telah melakukan penelitian untuk 

memperoleh informasi tingkat preferensi masyarakat mengenai asuransi 

syariah, dana pensiun syariah dan pembiayaan syariah. Penelitian dimaksud  

dilakukan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan minat dari masyarakat 

tentang asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan pembiayaan syariah.

Hasil penelitian untuk tingkat pengetahuan dan tingkat minat masyarakat 

terhadap asuransi syariah sebagaimana disajikan pada Grafik III.6 dan Grafik 

III.7, terhadap dana pensiun syariah disajikan pada Grafik III.8 dan Grafik III.9, 

dan terhadap pembiayaan syariah disajikan pada Grafik III.10 dan Grafik III.11.
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Grafik III.7. 
Tingkat Minat Masyarakat terhadap Asuransi Syariah
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Grafik III.6. 

Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Asuransi Syariah
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Grafik III.8. 
Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Dana Pensiun
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Grafik III.9. 

Tingkat Minat Masyarakat terhadap Dana Pensiun
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Grafik III.11. 

Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pembiayaan Syariah
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Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pembiayaan Syariah
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Berdasarkan grafik di atas, diketahui secara umum masyarakat yang menjadi 

target survei belum mengetahui industri syariah terutama asuransi syariah, 

pembiayaan syariah, dan dana pensiun syariah walaupun minat masyarakat 

untuk menggunakan ketiga industri tersebut cukup tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa peluang ketiga industri tersebut untuk memperoleh peserta/konsumen 

cukup besar. Tentu saja peluang tersebut perlu ditindaklanjuti secara serius 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh pelaku industri syariah. 

Dari sisi OJK, sosialisasi dan edukasi IKNB Syariah dapat diselenggarakan 

oleh OJK. Hal tersebut dapat menjadi pembuka pemahaman yang lebih 

komprehensif sehingga mendorong masyarakat yang masih dalam tahap 

berminat dapat berlanjut menjadi peserta/konsumen pada IKNB Syariah.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB IV
Visi, Misi, dan Strategi 

Pengembangan IKNB Syariah

A. VISI DAN MISI IKNB SYARIAH

Visi IKNB Syariah di Indonesia adalah menjadi penyedia jasa perasuransian 

syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, dana pensiun syariah, modal 

ventura syariah, dan jasa keuangan syariah khusus, yang kokoh, melayani 

seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi signifikan pada perekonomian 

nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi IKNB Syariah dimaksud, OJK menetapkan 

misi IKNB Syariah secara terinci, terarah dan dapat diimplementasikan. Misi 

IKNB syariah dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peranan IKNB Syariah dalam mendukung perekonomian 
dan keuangan inklusif.

2. Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil.

3. Meningkatkan dukungan SDM, infrastruktur dan teknologi informasi.
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B. STRATEGI PENGEMBANGAN IKNB SYARIAH

Misi IKNB Syariah selanjutnya dijabarkan dalam beberapa strategi 

pengembangan IKNB Syariah. Implementasi dari strategi tersebut 

dituangkan dalam beberapa rencana aksi. Uraian dari setiap misi dan strategi 

pengembangan IKNB Syariah serta rencana aksi adalah sebagai berikut:

MISI I: Meningkatkan Peranan IKNB Syariah dalam Mendukung 
Perekonomian dan Keuangan Inklusif

Optimalisasi kontribusi dari sektor jasa keuangan, termasuk diantaranya 

jasa keuangan non bank syariah, dalam pertumbuhan ekonomi akan turut 

menentukan kemampuan Indonesia agar tidak terjebak dalam middle-income 

trap sebagaimana dialami oleh negara-negara berkembang. 

Keberadaan OJK diharapkan dapat membuat seluruh kegiatan dalam sektor 

keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil. Dengan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan 

dan stabil tentunya akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian 

dan keuangan inklusif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK perlu melakukan langkah-langkah 

dan strategi dalam meningkatkan peran lembaga keuangan dalam hal ini 

khususnya bagi industri keuangan non bank syariah. 

Dalam Roadmap ini, terkait misi “Meningkatkan Peranan IKNB Syariah dalam 

Mendukung Perekonomian dan Keuangan Inklusif”, OJK telah menetapkan  

6 (enam) strategi sebagai upaya OJK dalam meningkatkan peranan IKNB 

Syariah. Keenam strategi dan rencana aksinya adalah sebagai berikut:
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Strategi I:   Meningkatkan Literasi dan Preferensi Masyarakat 
terhadap IKNB Syariah Secara Terarah dan Menyeluruh 

OJK menyadari bahwa jasa keuangan syariah belum terlalu diminati oleh 

masyarakat dibandingkan dengan jasa keuangan konvensional. Salah satu 

penyebabnya karena jasa keuangan syariah masih relatif hal baru, terlebih 

bagi jasa keuangan non bank syariah, sehingga masyarakat belum banyak 

mengenalinya. Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan OJK pada 

tahun 2013, menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap jasa 

keuangan secara umum masih rendah. Hal tersebut memberikan gambaran 

bahwa belum banyak masyarakat yang memahami jasa keuangan, bahkan 

untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, pada saat lembaga jasa keuangan 

syariah mulai bermunculan, tumbuh dan berkembang, diperlukan usaha yang 

lebih untuk bisa dikenal dan dimanfaatkan masyarakat. 

OJK optimis bahwa keuangan syariah memiliki ruang untuk tumbuh dalam 

perekonomian di Indonesia dengan melihat tren pertumbuhan jasa keuangan 

syariah yang dari tahun ke tahun semakin positif. Dengan melihat peluang 

yang ada, OJK berusaha untuk semakin meningkatkan peran IKNB syariah 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah. 

Dalam rangka mewujudkan tingkat literasi dan preferensi masyarakat terhadap 

jasa keuangan syariah, OJK perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat mengenai produk jasa keuangan syariah. Sosialisasi dan edukasi 

yang dilakukan harus didisain sedemikian rupa agar terarah, menyeluruh, 

efisien dan efektif sehingga membuahkan hasil yang maksimal.

Dengan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus, diharapkan inklusi 

keuangan syariah akan semakin luas dan tingkat literasi masyarakat terhadap 

keuangan syariah akan semakin meningkat. Selanjutnya sosialisasi juga 

harus dilakukan secara berkala, agar masyarakat dapat terus diingatkan 

untuk memilih dan menggunakan jasa keuangan syariah yang tepat dan 
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sesuai dengan kebutuhan sehingga jumlah pengguna jasa keuangan syariah 

akan semakin meningkat. 

Bentuk sosialisasi yang dilakukan dapat berupa sosialisasi atas inisiatif OJK 

atau sosialisasi yang dilakukan atas kerja sama OJK dengan pihak-pihak terkait 

lainnya. Selanjutnya, dalam melaksanakan strategi ini OJK merencanakan 

2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB 

Syariah, dan 2) melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 

menyebarluaskan informasi mengenai IKNB Syariah.

RENCANA AKSI 1:  MELAKSANAKAN EDUKASI DAN SOSIALISASI  IKNB 

SYARIAH 

OJK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi IKNB syariah secara rutin 

setiap tahun. Pelaksanaan sosialisasi IKNB Syariah mencakup perasuransian 

syariah, pembiayaan syariah, modal ventura syariah, penjaminan syariah, 

dana pensiun syariah, dan jasa keuangan syariah khusus serta lembaga 

keuangan mikro syariah. Arah sosialisasi ke depan perlu dilakukan koordinasi 

dan sinergi antara OJK, pelaku industri dan stakeholder lain untuk dapat 

menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosialisasi IKNB Syariah yang lebih 

terarah, terstruktur dan tepat sasaran. 

Selama ini, target sosialisasi yang disasar adalah mahasiswa, pondok pesantren 

dan masyarakat yang ada di sekitar kampus maupun pondok pesantren. Untuk 

ke depan, selain tetap menargetkan audien tersebut, kegiatan sosialisasi akan 

semakin difokuskan pada masyarakat di berbagai daerah dengan beragam 

karakteristik pekerjaan termasuk di antaranya adalah petani, nelayan, ibu 

rumah tangga, dan sebagainya.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara berkala, yang didasarkan atas hasil 

evaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya dan 

rencana kegiatan sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan antara lain 
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mencakup tujuan sosialisasi, lokasi, dan target peserta. Kegiatan sosialisasi 

ini diharapkan dapat membantu peningkatan literasi yang menjadi sasaran 

OJK secara nasional.

RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN 

DALAM RANGKA MENYEBARLUASKAN INFORMASI 

MENGENAI IKNB SYARIAH 

Literasi dan edukasi IKNB Syariah juga akan dilaksanakan melalui kegiatan 

di luar sosialisasi tatap muka dan melalui kerja sama dengan pihak lain. Hal 

ini dikarenakan dukungan dari segala pihak akan lebih mempercepat dan 

memperluas efek literasi dan edukasi  IKNB Syariah. Untuk itu OJK akan 

bekerja sama dengan para stakeholders keuangan syariah dalam lingkup 

luas seperti  Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian 

Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, dan instansi pemerintah lainnya. 

OJK juga akan bekerja sama dengan organisasi/perkumpulan masyarakat 

yang mendukung pelaksanaan ekonomi syariah antara lain Majelis Ulama 

Indonesia, ormas-ormas Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, 

lembaga dana sosial seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), organisasi 

profesi dan penggiat ekonomi syariah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah 

dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam, dan organisasi-organisasi lain yang memiliki 

visi yang sama dengan OJK dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

luas. 

OJK akan melakukan kerja sama terkait penyebarluasan informasi terkait 

IKNB Syariah sehingga hasil yang dicapai dapat lebih luas dan lebih efektif. 

Contoh kegiatan tersebut adalah inisiasi untuk mendukung penyusunan 

kurikulum pendidikan formal terkait dengan lembaga keuangan syariah untuk 

tingkat SLTA sebagai hasil koordinasi OJK dengan Kementerian Kebudayaan 

dan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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Strategi II:  Memprakarsai Koordinasi antar Institusi dalam Upaya  
Meningkatkan Peran IKNB Syariah dalam Perekonomian

Dalam rangka mewujudkan IKNB Syariah yang berkembang baik, OJK 

perlu melakukan koordinasi dengan institusi-institusi yang ada, seperti 

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan instansi 

pemerintah baik pusat maupun daerah. Bentuk koordinasi dengan DSN-MUI 

dapat diarahkan untuk melakukan kajian intensif atas isu-isu di IKNB Syariah 

yang sedang berkembang dan memerlukan fatwa DSN-MUI atau kebijakan 

OJK sehingga IKNB Syariah dapat lebih berkontribusi dan meningkatkan 

perannya dalam perekonomian. 

OJK perlu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi Pemerintah di 

tingkat pusat maupun daerah guna mengharmonisasikan kebijakan yang 

dapat mendukung pengembangan IKNB Syariah. Selain itu, OJK perlu 

mendorong perluasan jangkauan sinergi pelaku usaha IKNB Syariah dengan 

pihak-pihak tertentu secara berkelanjutan sehingga produk jasa keuangan 

IKNB Syariah dapat cepat dikenal, diminati dan dimanfaatkan oleh seluruh 

lapisan masyarakat.

Selanjutnya, strategi ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 

1) melakukan kerja sama dengan DSN–MUI dalam rangka penerbitan 

fatwa mengenai anuitas syariah, dan 2) meningkatkan koordinasi dengan 

kementerian dan instansi untuk memperluas jangkauan sinergi IKNB Syariah 

dengan institusi selain lembaga keuangan.

RENCANA AKSI 1: MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN DSN–MUI 

DALAM RANGKA PENERBITAN FATWA MENGENAI 

ANUITAS SYARIAH 

Anuitas merupakan produk perusahaan asuransi yang dapat digunakan oleh 

masyarakat, salah satunya untuk pembayaran pensiun. Produk anuitas untuk 
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program pensiun dibutuhkan untuk dapat mengurangi risiko kelangsungan 

penghasilan individu pada saat mereka tidak lagi bekerja atau telah 

memasuki usia pensiun. Produk ini juga menjadi sarana pembayaran manfaat 

pensiun bagi dana pensiun terutama dana pensiun dengan program pensiun 

iuran pasti. Dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah yang 

memasarkan produk anuitas syariah dan akan hadirnya dana pensiun syariah, 

maka ketersediaan produk pendukung pengembangan industri syariah berupa 

anuitas syariah juga diperlukan. Untuk itu, sebagai tahap awal diperlukan 

fatwa dari DSN-MUI mengenai anuitas untuk program pensiun yang sesuai 

dengan prinsip syariah.

OJK bersama dengan DSN-MUI dan pelaku industri membahas secara intensif 

konsep fatwa anuitas syariah. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam 

pembahasan fatwa tersebut, diharapkan fatwa anuitas syariah dapat segera 

ditetapkan oleh DSN-MUI dan diaplikasikan oleh pelaku industri. 

Selanjutnya kehadiran fatwa ini akan menjadi landasan OJK dalam 

penyusunan peraturan terkait dengan anuitas syariah. Dengan demikian, 

harapan masyarakat akan segera terselenggaranya program pensiun yang 

sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam proses pembayaran manfaat 

pensiunnya, dapat terwujud.

RENCANA AKSI 2 : MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN 

KEMENTERIAN DAN INSTANSI UNTUK MEMPERLUAS 

JANGKAUAN SINERGI IKNB SYARIAH DENGAN 

INSTITUSI SELAIN LEMBAGA KEUANGAN 

Jangkauan sinergi IKNB Syariah perlu diperluas dengan melibatkan institusi 

dan kelompok masyarakat yang bukan merupakan lembaga keuangan, 

misalnya, koperasi, UMKM, badan sosial keagamaan, komunitas masyarakat, 

dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Untuk mendorong sinergi 

dimaksud, perlu adanya koordinasi antara OJK dengan kementerian 
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terkait, seperti: Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, dan instansi pemerintah 

lainnya yang bertindak sebagai pembina dan pengawas lembaga-lembaga non 

keuangan dimaksud. 

Masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM mewakili populasi yang cukup 

besar dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian 

nasional. Segmen tersebut pada dasarnya juga memerlukan produk dan 

layanan IKNB Syariah dan merupakan potensi pasar yang besar bagi IKNB 

Syariah. Akan tetapi, saat ini belum banyak pelaku IKNB Syariah yang tertarik 

untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Selain 

itu, sebagian besar pelaku IKNB Syariah menganggap untuk memperoleh 

bisnis dalam skala yang besar dari segmen masyarakat tersebut diperlukan 

sumber daya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan bisnis dari masyarakat dan usaha menengah keatas. Kondisi tersebut 

mengakibatkan peranan IKNB Syariah terhadap masyarakat berpenghasilan 

rendah dan UMKM masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan 

dari segenap pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses masyarakat 

terhadap IKNB Syariah dan dalam rangka mewujudkan IKNB Syariah yang 

inklusif. 

Dengan memperhatikan kendala yang dihadapi pelaku IKNB Syariah dan 

untuk mempercepat peningkatan akses serta peranan IKNB Syariah kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, diperlukan kerja sama IKNB 

Syariah dengan pihak-pihak yang selama ini telah dikenal baik oleh masyarakat. 

Kerja sama tersebut sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan sinergi 

IKNB Syariah sehingga dapat memenuhi lebih banyak kebutuhan masyarakat, 

khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. 
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Strategi III: Mendorong Sinergi antar Pelaku IKNB Syariah dan antara  
IKNB Syariah dengan Industri Keuangan Syariah Lainnya 

UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan 

ekonomi karena UMKM memegang peranan yang cukup signifikan dalam 

perekonomian. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, usaha berskala 

kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan 

besar. Alasannya karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu 

tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar negeri yang terpengaruh 

dengan kurs dollar. Untuk itu, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, perusahaan 

berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing 

adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Namun demikian, 

perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan 

belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Masalah yang hingga 

kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM adalah 

keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber 

permodalan. Kendala umum yang dihadapi UMKM untuk mengakses sumber 

pembiayaan dalam memperoleh tambahan modal atau investasi adalah 

karena keterbatasan ketersediaan agunan untuk mendapatkan pembiayaan.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap layanan 

keuangan khususnya IKNB Syariah, OJK perlu mendorong sinergi antar 

pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan industri keuangan 

syariah lainnya. 

Selanjutnya, strategi ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) rencana aksi, yaitu:  

1) meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi dan 

baitul mal wa tamwil, 2) mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal 

syariah, dan 3) meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah. 
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RENCANA AKSI 1:  MENINGKATKAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN 

SYARIAH DENGAN UMKM, KOPERASI DAN BAITUL 

MAL WA TAMWIL 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan 

lembaga peneliti, diketahui bahwa struktur modal UMKM khususnya di 

Indonesia hampir sebagian besar bersumber dari investasi pribadi. Pelaku 

UMKM cenderung untuk memperoleh sumber pendanaan dari pihak penyedia 

dana selain bank, misalnya lembaga keuangan mikro ataupun rentenir. 

Terkait hasil penelitian tersebut, dalam rangka meningkatkan akses UMKM 

terhadap layanan keuangan khususnya IKNB Syariah, sinergi antara IKNB 

Syariah dengan UMKM, koperasi dan baitul mal wa tamwil (BMT) perlu untuk 

dikembangkan. Terciptanya sinergi antar pelaku usaha di sektor IKNB Syariah 

dan adanya gerakan koperasi Indonesia diharapkan dapat meningkatkan 

akses UMKM, koperasi, dan BMT, terhadap layanan keuangan bukan bank 

serta mendukung upaya inklusi keuangan, khususnya di sektor IKNB Syariah. 

Industri yang dapat melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan dengan 

prinsip syariah, dalam hal ini antara lain dilakukan oleh perusahaan pembiayaan 

syariah, perusahaan modal ventura syariah dan LPEI. Kerja sama pembiayaan 

dapat dilakukan dalam bentuk individu masing-masing perusahaan ataupun 

dengan cara membentuk konsorsium diantara para pelaku industri yang dapat 

melakukan penyaluran kegiatan pembiayaan syariah.

Selain itu, langkah lain yang diperlukan sebagai bagian dari upaya 

pengembangan indutri antara lain dengan melakukan revitalisasi kerja sama 

pembiayaan, menciptakan iklim usaha UMKM yang lebih kondusif, menyusun 

kebijakan tentang kerja sama dengan UMKM, sosialisasi kebijakan tentang 

UMKM, dan pengembangan jaringan infrastruktur kerja sama dengan UMKM, 

termasuk juga peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan BMT.
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RENCANA AKSI 2: MENDORONG PERANAN IKNB SYARIAH DALAM   

PASAR MODAL SYARIAH 

Kebutuhan akan modal usaha dan perluasan akses pendanaan bagi sebuah 

industri keuangan merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam rangka 

pengembangan dan perluasan serta ekspansi usaha. Hal ini juga berlaku bagi 

IKNB Syariah.

Saat ini, masih sedikit IKNB Syariah yang telah menggunakan pasar modal 

syariah sebagai akses untuk memperkuat permodalan termasuk pula 

memperluas akses pendanaan melalui Initial Public Offering (IPO) dan 

penerbitan obligasi syariah (sukuk). Berdasarkan data yang ada, untuk industri 

asuransi syariah belum terdapat perusahaan asuransi yang menerbitkan 

obligasi syariah (sukuk), sedangkan untuk industri pembiayaan syariah, saat 

ini terdapat 1 (satu) perusahaan pembiayaan yang memiliki usaha syariah 

telah menerbitkan obligasi syariah (sukuk). Kondisi tersebut mencerminkan 

bahwa penggunaan pasar modal syariah sebagai alternatif untuk memperkuat 

permodalan dan perluasan akses pendanaan oleh IKNB Syariah masih minim. 

Dalam rangka meningkatkan peran serta IKNB Syariah dalam pasar modal 

syariah, OJK akan terus melakukan upaya untuk mendorong pelaku usaha 

IKNB Syariah agar dapat menggunakan pasar modal syariah sebagai salah satu 

akses penguatan permodalan dan perluasan pendanaan dengan memberikan 

insentif berupa kemudahan akses kepada pasar modal syariah. Upaya OJK 

dimaksud saat ini dilakukan melalui kajian atau penelitian yang antara lain 

mengenai analisis peluang dan hambatan IKNB Syariah dalam memanfaatkan 

sumber pendanaan dari pasar modal syariah. 

RENCANA AKSI 3: MENINGKATKAN SINERGI IKNB SYARIAH DENGAN 

PERBANKAN SYARIAH 

Sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah yang telah berjalan selama 

ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi positif yang cukup 

signifikan bagi pertumbuhan IKNB Syariah maupun bank syariah. Sebagai 
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contoh, kerja sama bancassurance yang dilakukan pihak asuransi syariah dan 

bank syariah telah menunjukkan beberapa perkembangan dan hasil, yaitu 

dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap produk asuransi syariah, 

pertumbuhan premi asuransi syariah, adanya nilai tambah bagi nasabah bank 

syariah, memberikan sumber pendapatan bagi bank syariah, serta membantu 

mengurangi risiko yang dihadapi oleh bank syariah. 

Kerja sama industri pembiayaan syariah dan bank syariah dalam penyaluran 

pembiayaan telah membantu penyaluran dana bank syariah kepada sektor-

sektor ekonomi yang membutuhkan. Oleh karena itu, kerja sama seperti itu 

perlu ditingkatkan di masa mendatang. Bahkan, perlu dikembangkan bentuk-

bentuk kerja sama lain yang dapat mendukung pertumbuhan IKNB Syariah 

dan perbankan syariah serta mengoptimalkan peranan jasa keuangan syariah 

dalam perekonomian. 

Untuk meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah, 

OJK perlu melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan secara 

berkelanjutan. Upaya lain yang akan dilakukan oleh OJK adalah melakukan 

kajian atau penelitian untuk mendorong keuangan syariah inklusif dan 

pendalaman pasar keuangan syariah.

Strategi IV: Mengembangkan Jalur-jalur Distribusi Alternatif 

Salah satu isu strategis pengembangan IKNB Syariah adalah terbatasnya 

jumlah outlet IKNB Syariah di tanah air. Hal ini semakin terlihat di wilayah 

luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Untuk itu, perlu dikembangkan jalur-

jalur distribusi alternatif, contohnya, mendidik santri, pondok pesantren atau 

mahasiswa perguruan tinggi Islam sebagai agen pemasaran asuransi syariah, 

mengembangkan koperasi sebagai outlet pemasaran pembiayaan syariah, 

dan sebagainya.  

Pengembangan jalur-jalur distribusi alternatif ini bertujuan untuk 

meningkatkan akses masyarakat terhadap produk IKNB Syariah dan 

mendorong pemanfaatannya oleh masyarakat. 
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Selain itu, dengan melibatkan komunitas lembaga seperti pondok pesantren, 

koperasi, BMT, mini market, dan lain-lain diharapkan dapat mendorong IKNB 

Syariah menjadi industri yang lebih inklusif dan memberikan manfaat yang 

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Manfaat dimaksud selain 

untuk mendapatkan layanan keuangan yang disediakan oleh IKNB Syariah, 

dapat pula untuk memperoleh penghasilan tambahan sebagai distributor 

produk IKNB Syariah. 

Selanjutnya, strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 

1) menyederhanakan pengaturan pemasaran produk dan mendorong 

pengembangan jalur distribusi alternatif, dan 2) meningkatkan kerja sama 

pemasaran asuransi mikro syariah dengan koperasi, BMT, UMKM, dan 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). 

RENCANA AKSI 1: MENYEDERHANAKAN PENGATURAN PEMASARAN 

PRODUK DAN MENDORONG PENGEMBANGAN 

JALUR DISTRIBUSI ALTERNATIF

Dalam rangka mendukung pengembangan jalur distribusi alternatif, beberapa 

peraturan terkait distribusi produk dan perizinan kelembagaan terkait jalur 

pemasaran perlu disederhanakan. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan 

produk-produk IKNB Syariah dapat dipasarkan oleh banyak pihak. Sebagai 

contoh, produk asuransi syariah di masa mendatang dapat dipasarkan melalui 

koperasi, mini market, warung, toko kelontong, atau kantor pos.  

Selain melakukan penyederhanaan pengaturan pemasaran produk IKNB 

Syariah, pelaku IKNB Syariah perlu didorong untuk memperluas jaringan 

pemasaran yang ada saat ini dengan melibatkan sebanyak mungkin komunitas-

komunitas, seperti: pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat, dan 

kelompok masyarakat lainnya sebagai tenaga pemasar produk IKNB Syariah. 

Hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memperluas lapangan pekerjaan di 

sektor IKNB Syariah. 



ROADMAP IKNB SYARIAH 2015-2019 62

RENCANA AKSI 2: MENINGKATKAN KERJA SAMA PEMASARAN 

ASURANSI MIKRO SYARIAH DENGAN KOPERASI, 

BMT, UMKM DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 

SYARIAH 

Pengembangan asuransi mikro syariah di Indonesia masih menghadapi 

kendala untuk menjangkau masyarakat luas secara efisien. Masyarakat 

berpenghasilan rendah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi 

lain, pembukaan kantor perusahaan asuransi syariah di seluruh wilayah 

Indonesia tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, 

perusahaan asuransi syariah tidak dapat hanya mengandalkan jaringan kantor 

yang dimiliki untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemasaran asuransi mikro syariah 

perusahaan asuransi syariah perlu melakukan kerja sama dengan pihak-

pihak yang telah memiliki jaringan luas dan dikenal oleh masyarakat seperti, 

koperasi, BMT, LKMS, dan UMKM. Kerja sama dengan pihak-pihak tersebut 

juga dapat dilakukan dalam pembuatan produk asuransi mikro syariah yang 

sesuai dengan kebutuhan target pasar karena pihak-pihak tersebut telah 

mengenal baik kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mendorong kerja sama perusahaan asuransi syariah dengan 

BMT, koperasi, LKM syariah, dan UMKM diperlukan komunikasi yang intensif 

termasuk dengan lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba. Hal ini dapat 

ditempuh melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mempertemukan 

perusahaan asuransi syariah dengan pihak-pihak tersebut. Kegiatan 

dimaksud perlu dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan potensi 

dari masing-masing wilayah.

Strategi V: Mengembangkan Produk-produk IKNB Syariah 
Berbasis  Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat 
Sasaran

Salah satu keterbatasan pengembangan IKNB Syariah adalah terbatasnya 

produk-produk yang ditawarkan, selama ini produk IKNB masih terbatas pada 

duplikasi produk yang ada di lembaga jasa keuangan konvensional. Untuk itu, 
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OJK sangat mendukung adanya inovasi produk yang spesifik berbeda dengan 

yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan konvensional. Dalam rangka 

mendorong pengembangan produk, maka OJK merencanakan beberapa 

rencana aksi yang diharapkan dapat membantu lembaga jasa keuangan 

syariah untuk berinovasi pada produk-produknya.

Selanjutnya, strategi ini dijabarkan menjadi 4 (empat) rencana aksi, 

yaitu: 1) mendorong pengembangan inovasi produk pembiayaan syariah,  

2) menyusun pengaturan terkait produk anuitas syariah untuk program 

pensiun, 3) mendorong pengembangan produk-produk unggulan seperti 

asuransi pertanian, asuransi mikro dan pembiayaan skala kecil, dan  

4) mengembangkan produk campuran antar IKNB Syariah.

RENCANA AKSI 1: MENDORONG PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK 

PEMBIAYAAN SYARIAH 

Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi sasaran pembangunan jangka 

panjang, IKNB Syariah diharapkan dapat memiliki peranan penting dalam 

mencapai hal tersebut. Sistem IKNB Syariah yang dikembangkan dengan 

baik berpotensi untuk memenuhi sasaran pembangunan jangka panjang dan 

menghasilkan stabilitas yang lebih baik bagi keuangan syariah. Sistem IKNB 

Syariah yang kuat juga diharapkan dapat mengurangi biaya jasa keuangan 

secara keseluruhan dan membuka sumber daya domestik untuk tujuan 

pembangunan.

Saat ini IKNB Syariah banyak terfokus melakukan pengembangan industri dan 

produk keuangan syariah pada masing-masing industrinya. Pengembangan 

dan inovasi produk pun dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik 

masing-masing industri. Dengan pola pengembangan yang akan dilakukan, 

maka produk keuangan syariah tidak akan terkotak-kotak menjadi bagian 

dari masing-masing industri, melainkan merupakan rangkaian produk yang 

dipasarkan bersama antar lembaga keuangan syariah. 
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RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN PENGATURAN TERKAIT PRODUK 

ANUITAS SYARIAH UNTUK PROGRAM PENSIUN 

Fatwa anuitas syariah sangat penting bagi OJK untuk menyusun peraturan 

mengenai produk anuitas syariah terutama untuk keperluan asuransi syariah 

dan dana pensiun syariah. Pembahasan fatwa anuitas syariah oleh DSN–MUI 

sudah dilakukan mulai awal tahun 2015. Pembahasan fatwa ini melibatkan 

berbagai pihak antara lain industri asuransi syariah, dana pensiun, asosiasi 

terkait, OJK, dan tentu saja peran signifikan dari DSN–MUI. 

Pembahasan telah dilakukan secara intensif sehingga fatwa anuitas syariah 

yang akan diterbitkan oleh MUI diharapkan telah mengakomodir masukan 

dari berbagai pihak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. 

Pada akhirnya, fatwa ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi pihak-

pihak terkait dalam memasarkan atau menggunakan produk anuitas. 

Setelah fatwa diterbitkan, OJK perlu memformalkan menjadi hukum positif 

dalam bentuk peraturan perundangan. Hal ini dilakukan agar penerapan dari 

fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum. Disamping itu, perangkat peraturan 

yang diterbitkan juga termasuk peraturan yang mengatur secara teknis 

implementasi dari fatwa tersebut.

RENCANA AKSI 3:   MENDORONG PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK 

UNGGULAN SEPERTI ASURANSI PERTANIAN, 

ASURANSI MIKRO DAN PEMBIAYAAN SKALA KECIL 

Pengembangan produk-produk IKNB Syariah yang telah ada belum 

sepenuhnya menjangkau sektor-sektor ekonomi atau segmen masyarakat 

yang menjadi fokus utama pembangunan. Sebagai contoh, pemerintah sedang 

memprioritaskan sektor-sektor yang melibatkan banyak aktivitas ekonomi 

masyarakat dan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, 

seperti pertanian, UMKM, dan kemaritiman. Akan tetapi, saat ini belum banyak 

produk-produk IKNB Syariah yang menjangkau sektor-sektor tersebut. 
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Dalam rangka meningkatkan peranan IKNB Syariah terhadap perekonomian 

nasional, perlu dikembangkan produk-produk IKNB Syariah yang sesuai 

dengan kebutuhan dari sektor ekonomi atau segmen masyarakat tersebut, 

seperti asuransi pertanian, asuransi untuk nelayan, asuransi mikro syariah, 

dan pembiayaan mikro syariah untuk UMKM. 

Kendala yang dihadapi oleh pelaku IKNB Syariah untuk mengembangkan 

produk yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tersebut, antara lain 

keterbatasan kapasitas dalam pengembangan produk dan belum mengenal 

secara baik kebutuhan target pasar. Oleh karena itu, untuk mendorong 

tersedianya produk yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor yang 

menjadi prioritas pembangunan perlu dilakukan peningkatan kapasitas 

IKNB Syariah untuk mendukung inovasi produk. Selain itu, perlu dilakukan 

koordinasi dengan pemangku kepentingan utama dalam rangka harmonisasi 

kebijakan pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan 

tersebut. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, 

dengan memperhatikan kemampuan pelaku IKNB Syariah dan kebijakan 

pengembangan sektor-sektor prioritas pembangunan secara nasional.

RENCANA AKSI 4: MENGEMBANGKAN PRODUK CAMPURAN ANTAR 

IKNB SYARIAH 

Kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk IKNB Syariah sangat 

bervariasi dan berkembang. Produk dan layanan yang dibutuhkan tersebut 

mungkin tidak dapat dilayani oleh hanya satu jenis pelaku usaha IKNB Syariah. 

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan produk-produk campuran atau 

paket yang terdiri dari dua atau lebih produk dan layanan IKNB Syariah. 

Pengembangan produk campuran atau paket juga dapat memberikan nilai 

lebih kepada masyarakat, antara lain kemudahan memperoleh produk dan 

layanan yang beragam dalam satu paket dan harga  produk atau layanan yang 

lebih kompetitif. 
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Upaya mendorong pengembangan produk campuran dilakukan antara lain 

melalui harmonisasi kebijakan antar sektor IKNB Syariah sehingga dapat 

mendorong pengembangan produk campuran dan peningkatan kapasitas 

pelaku usaha IKNB Syariah. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terus 

menerus dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan 

industri, dan perlindungan konsumen.

Strategi VI:  Mengembangkan Kebijakan Insentif bagi Pengembangan 
IKNB Syariah

Dalam rangka mendorong tingkat pertumbuhan lembaga jasa keuangan 

syariah diperlukan dorongan kebijakan lain kepada pelaku pasar diantaranya 

adalah insentif. Terkait hal ini, OJK telah menyusun beberapa rencana aksi yang 

diharapkan hasilnya memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan 

lembaga jasa keuangan syariah. 

Rencana aksi dimaksud diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) rencana aksi, yaitu: 

1) memberikan kemudahan persyaratan bagi proses spin off, 2) menyusun 

kebijakan penetapan uang muka yang lebih rendah bagi pembiayaan syariah 

kendaraan bermotor, dan 3) berperan aktif dalam kerja sama dengan 

Pemerintah terkait isu perpajakan yang dapat mendukung pengembangan 

IKNB Syariah. 

RENCANA AKSI 1:  MEMBERIKAN KEMUDAHAN PERSYARATAN BAGI 

PROSES SPIN OFF 

Pengaturan terkait pemisahan unit syariah dari induk konvensional secara 

tegas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, 

perusahaan induk konvensional harus memisahkan unit syariahnya jika 

telah memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. Persyaratan tersebut adalah pertama apabila aset unit 

syariah telah melebihi 50% dari total aset induk konvensional; atau kedua 

maksimum pada tahun 2024 untuk industri perasuransian dan pada tahun 

2019 untuk industri pembiayaan.
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Sosialisasi atas peraturan perundang-undangan terkait kewajiban spin 

off telah disampaikan kepada pelaku perusahaan perasuransian dan 

perusahan pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah. Dengan sosialisasi 

dimaksud, diharapkan para pemilik induk konvensional telah memahami dan 

mempersiapkan spin off atas unit syariahnya.

OJK dalam melaksanakan ketentuan tersebut akan mempersiapkan peraturan 

OJK yang antara lain mengatur mengenai syarat dan proses perizinan spin 

off. Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan dimaksud, OJK berupaya agar 

syarat dan proses perizinan spin off dapat mempermudah bagi kepentingan 

pelaku industri syariah.

RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN KEBIJAKAN PENETAPAN UANG MUKA 

YANG LEBIH RENDAH BAGI PEMBIAYAAN SYARIAH 

KENDARAAN BERMOTOR 

Sebagai bagian dari upaya dukungan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi 

nasional, OJK mengeluarkan kebijakan penurunan uang muka pembiayaan 

kendaraan bermotor, baik konvensional maupun syariah. Kebijakan ini 

dikeluarkan untuk meningkatkan kembali pertumbuhan penjualan kendaraan 

bermotor dan secara makro dapat mendorong peningkatan pertumbuhan 

ekonomi nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui 2 (dua) Surat Edaran 

OJK yaitu:

a. Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka 

(Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan 

Pembiayaan; dan

b. Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang 

Muka (Down Payment/Urbun) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Untuk 

Pembiayaan Syariah; yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni 2015.

Besaran penurunan uang muka berbeda antara konvensional dan syariah, 

yaitu pada jenis kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga, dimana besar 

uang muka pembiayaan syariah ditetapkan 5% lebih rendah dari besar uang 

muka pembiayaan konvensional.
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Perbedaan penetapan kebijakan penurunan uang muka tersebut, tidak lain 

diharapkan agar kebijakan ini dapat mendorong pengembangan industri 

pembiayaan syariah sehingga dapat berkontribusi secara lebih optimal 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, penyesuaian nilai uang 

muka pembiayaan yang berbeda bagi pembiayaan syariah diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan 

pembiayaan syariah. Namun demikian, penurunan besaran uang muka 

pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan syariah perlu 

dilaksanakan secara proporsional dan terukur agar tidak meningkatkan risiko 

atas pembiayaan kendaraan bermotor. 

Dengan demikian, penurunan besaran uang muka pembiayaan kendaraan 

bermotor hanya diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yang memiliki 

pengelolaan risiko pembiayaan yang baik, yaitu memiliki rasio non performing 

financing (NPF) atau rasio aset produktif bermasalah atas piutang pembiayaan 

atau aset produktif kendaraan bermotor kurang dari 5%.

RENCANA AKSI 3:  BERPERAN AKTIF DALAM KERJA SAMA DENGAN 

PEMERINTAH TERKAIT ISU PERPAJAKAN YANG 

DAPAT MENDUKUNG PENGEMBANGAN IKNB 

SYARIAH 

Perluasan kegiatan usaha pada perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan 

modal ventura syariah, perusahaan penjaminan syariah, dan jasa keuangan 

syariah khusus dapat berdampak pada isu perpajakan yang saat ini didasarkan 

atas skema akad syariah. Isu tersebut muncul antara lain karena ketentuan 

perpajakan yang berlaku, misalnya Undang-undang No. 42 Tahun 2009 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, belum mengakomodasi adanya penggolongan kegiatan usaha baru 

pada IKNB Syariah, sehingga berpotensi adanya perbedaan perlakuan pajak 

antara kegiatan usaha perusahaan konvensional dengan kegiatan usaha 
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perusahaan syariah. Isu perpajakan juga dapat muncul pada IKNB Syariah 

yang lain sehingga peran aktif OJK dalam kerja sama dengan Pemerintah 

sangat penting.

Di sisi lain, apabila praktik kegiatan usaha syariah mengikuti ketentuan 

sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai perpajakan 

dapat berpotensi mengakibatkan adanya prinsip syariah yang dilanggar. Isu 

lain adalah adanya pengenaan pajak ganda sehingga IKNB Syariah tidak 

dapat bersaing dengan perusahaan konvensional yang dapat menjadi salah 

satu hambatan bagi perkembangan IKNB Syariah. Sehubungan dengan 

hal tersebut, diperlukan peran aktif dari OJK untuk bekerja sama dengan 

pemerintah dalam memberikan informasi atau masukan terkait dengan 

perpajakan atas kegiatan usaha/produk IKNB Syariah, sehingga ketentuan 

perpajakan yang ada dapat mendukung pengembangan IKNB Syariah.

Misi II: Mewujudkan IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang sedang mengalami penurunan 

dikarenakan pengaruh global sedikit banyak akan berpengaruh terhadap IKNB 

Syariah. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang mendukung agar lembaga 

jasa keuangan  syariah menjadi lembaga jasa keuangan yang tangguh dan 

stabil. Selain itu, pengelolaan IKNB Syariah yang sesuai dengan prinsip-

prinsip tata kelola yang baik juga perlu diterapkan agar pada akhirnya menjadi 

pendorong terwujudnya IKNB Syariah yang tangguh dan stabil. 

Berkaitan dengan misi kedua tersebut, OJK telah menyiapkan beberapa 

strategi yang merupakan upaya untuk menghasilkan lembaga jasa keuangan 

syariah yang tangguh dan stabil. Strategi yang ditetapkan adalah: 1) 

memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional 

dan kapasitas bisnis, 2) mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik, 3) mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap, dan 

4) mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung 

penerapan early warning system.  
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Khusus bagi dana pensiun dengan prinsip syariah, strategi yang direncanakan 

berbeda mengingat saat ini industrinya belum terbentuk dan OJK masih dalam 

tahap menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Strategi bagi 

dana pensiun dengan prinsip syariah meliputi: 1) akselerasi pembentukan 

kelembagaan dana pensiun syariah, 2) mengembangkan pengawasan 

berbasis risiko secara bertahap, dan 3) mengembangkan sistem pelaporan 

dan monitoring yang mendukung penerapan early warning system.

Implementasi dari strategi tersebut dalam bentuk rencana aksi dapat berbeda 

pada setiap industri atau lembaga dengan memperhatikan tingkat kesiapan 

dari industri atau lembaga tersebut. Berikut uraian dari strategi dan rencana 

aksi yang direncanakan terbagi atas masing-masing industri.

Misi II - Sektor Industri Asuransi Syariah

Strategi I:  Memperkuat Kelembagaan dari Aspek Permodalan,  
Kegiatan Operasional dan Kapasitas Bisnis 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) mendorong 

penguatan kapasitas bisnis reasuransi syariah guna mendukung 

perkembangan industri asuransi syariah di tanah air, dan 2) menyusun 

kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan spin off. 

RENCANA AKSI 1: MENDORONG PENGUATAN  KAPASITAS BISNIS 

REASURANSI SYARIAH GUNA MENDUKUNG 

PERKEMBANGAN INDUSTRI ASURANSI SYARIAH  

DI TANAH AIR 

Dalam praktik di perusahaan asuransi syariah baik dalam bentuk unit syariah 

maupun perusahaan yang menyelenggarakan seluruh kegiatannya dengan 

prinsip syariah (full fledge), dukungan reasuransi sebagai backup kerugian 

yang timbul ketika terjadi risiko masih kurang dilakukan. Hal ini dikarenakan 

proporsi treaty perusahaan asuransi syariah masih kecil.
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Peningkatan kapasitas reasuransi dalam negeri juga menjadi salah satu 

pengaturan penting dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang 

Perasuransian. Hal ini menunjukkan perlunya pelaku-pelaku usaha asuransi 

termasuk asuransi syariah untuk mengoptimalkan kapasitas reasuransi 

dalam negeri terlebih dahulu.

Untuk mendukung hal tersebut, dalam meningkatkan kapasitas bisnis 

reasuransi syariah guna mendukung perkembangan industri asuransi syariah 

di tanah air adalah antara lain dengan cara: a) melakukan penyuntikan 

penyertaan langsung dari industri guna meningkatkan kapasitas reasuransi, 

b) meningkatkan modal reasuransi, melalui  pengaturan mengenai retensi 

sendiri, meningkatkan pelayanan reasuransi, dan meningkatkan keahlian di 

bidang reasuransi. 

RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN KEBIJAKAN YANG MENDORONG 

PERUSAHAAN PERASURANSIAN MELAKUKAN SPIN 

OFF 

Bagi perusahaan asuransi yang akan menjalankan kegiatan usaha dengan 

prinsip syariah, pada saat mengajukan permohonan izin usaha syariah 

wajib memenuhi ketentuan mengenai permodalan. Berdasarkan ketentuan 

yang berlaku, perusahaan asuransi yang menjalankan seluruh usahanya 

berdasarkan prinsip syariah harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp50 

miliar, dan modal kerja minimum unit syariah dari perusahaan asuransi dan 

perusahaan reasuransi adalah sebesar Rp25 miliar. 

Dengan adanya kewajiban unit syariah untuk melakukan pemisahan dari induk 

konvensionalnya, maka diperlukan perencanaan yang baik dari perusahaan 

termasuk diantaranya kesiapan permodalan sehingga sesuai sekurang-

kurangnya dengan syarat minimum yang telah ditetapkan.

Tujuan memperkuat permodalan asuransi syariah adalah untuk:

a. meningkatkan komitmen perusahaan dalam mengembangkan usaha 

keuangan syariah;
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b. memperkuat infrastruktur, misalnya pengembangan produk keuangan 

syariah, jaringan kantor, dan sebagainya. 

c. memperkuat SDM dalam mendukung pengembangan usaha keuangan 

syariah, misalnya SDM perusahaan sebagai marketing dan agen.

Untuk mendukung tujuan tersebut, OJK perlu mengeluarkan kebijakan yang 

mendorong perusahaan agar meningkatkan permodalannya melalui proses 

spin off. Kebijakan dimaksud mengatur peraturan teknis mengenai mekanisme 

spin off bagi perusahaan yang mengajukan permohonan spin off. 

Strategi II: Mendorong Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) melakukan 

kajian penerapan tata kelola perusahaan perasuransian syariah yang baik, 

dan 2) monitoring penerapan tata kelola perusahaan perasuransian syariah 

yang baik. 

RENCANA AKSI 1:  MELAKUKAN KAJIAN PENERAPAN TATA KELOLA 

PERUSAHAAN PERASURANSIAN SYARIAH YANG 

BAIK  

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memegang peranan penting untuk 

mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja perusahaan 

secara keseluruhan. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik telah dilakukan oleh industri, OJK perlu melakukan 

survei mengenai penerapan tata kelola Perusahaan. Hal ini dilakukan untuk 

memberikan gambaran terkait kondisi penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik pada industriindustri asuransi syariah. Melalui survei tersebut 

diharapkan dapat mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan.

Selain survei yang akan dilakukan, OJK akan melakukan Focus Group Discussion 

(FGD) bersama industri mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik. 
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Dengan adanya pelaksanaan FGD akan diperoleh informasi yang lebih dalam 

dari berbagai pihak terkait permasalahan tata kelola perusahaan. Selanjutnya 

hasil dari FGD dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan 

kebijakan ataupun pengaturan terkait tata kelola perusahaan yang baik.

RENCANA AKSI 2:  MONITORING PENERAPAN TATA KELOLA 

PERUSAHAAN PERASURANSIAN SYARIAH YANG 

BAIK 

Penerapan tata kelola perusahaan perasuransian syariah yang baik 

merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan oleh manajemen 

Perusahaan. Penerapannya diawasi oleh perangkat Perusahaan yaitu oleh 

Dewan Komisaris, DPS dan Komite Pemantau Risiko. OJK berperan dalam 

menetapkan aturan penerapan tata kelola perusahaan perasuransian syariah 

yang baik sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan nomor 2 tahun 2014. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan 

dari peraturan-peraturan sebelumnya dengan mempertimbangkan berbagai 

sumber termasuk standar internasional. 

Manfaat dari diterapkannya tata kelola perusahaan perasuransian syariah 

yang baik adalah tingkat kesehatan keuangan (financial soundness) perusahaan 

akan lebih tahan terhadap benturan krisis (resilient) dan terbentuknya budaya 

kerja yang sehat. Penerapan tata kelola yang baik merupakan proses internal 

yang membutuhkan komitmen tinggi baik dari manajemen tingkat atas 

sampai dengan pegawai perusahaan asuransi di garis depan. Pencapaiannya 

perlu mendapatkan apreasiasi tinggi dari OJK selaku pembina dan pengawas 

industri perasuransian syariah dengan menyelenggarakan event pemberian 

penghargaan bagi perusahaan perasuransian syariah yang melakukan 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan secara konsisten.

Panel penilai penerapan tata kelola perusahaan perasuransian syariah dapat 

terdiri dari akademisi, pelaku industri, DSN–MUI, pengamat ekonomi, penulis 
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kolom ekonomi media massa, tokoh nasional, tokoh internasional dan/atau 

unsur internal OJK. 

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memberikan apreasiasi 

terhadap keberhasilan perusahaan asuransi syariah dalam menerapkan tata 

kelola perusahaan yang baik. Selain itu, untuk menciptakan kompetisi yang 

sehat antar perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis asuransi syariah.

Strategi III: Mengembangkan Pengawasan Berbasis Risiko Secara 
Bertahap 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pedoman dan menerapkan early warning system dalam pengawasan industri 

perasuransian syariah, dan 2) melakukan evaluasi dan penyempurnaan 

pedoman pengawasan berbasis risiko. 

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PEDOMAN DAN MENERAPKAN EARLY 

WARNING SYSTEM DALAM PENGAWASAN INDUSTRI 

PERASURANSIAN SYARIAH 

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan sebagai dampak kondisi 

ekonomi global telah mempengaruhi pengembangan industri perasuransian 

syariah. Untuk mengantisipasi penurunan kinerja perusahaan perasuransian 

syariah yang dapat menyebabkan kegagalan maka diperlukan deteksi potensi 

kegagalan tersebut secara dini (early warning system/EWS). 

Salah satu metode dalam menetapkan indikator-indikator yang akan 

mempengaruhi industri perasuransian syariah diperlukan analisis 

sensitifitas. Analisis sensitifitas dapat dilakukan untuk beberapa jenis rasio 

misalnya rasio klaim, rasio pertumbuhan kontribusi, rasio piutang kontribusi/

klaim. Penerapan EWS akan dituangkan dalam bentuk pedoman dalam 

mengembangkan metode penetapan indikator. Metode yang lain juga dapat 

digunakan sepanjang dapat membantu OJK dalam mengidentifikasi dini risiko 

yang terjadi pada peruahaan asuransi dan reasuransi syariah.
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Selanjutnya indikator-indikator di atas dapat dijadikan dasar dalam 

membangun sistem aplikasi EWS. Sistem aplikasi EWS tersebut selanjutnya 

diharapkan dapat dikembangkan menjadi dashboard bagi eksekutif OJK 

untuk memantau stabilitas sistem keuangan syariah khususnya perusahaan 

asuransi syariah dan reasuransi syariah. 

Pelaksanaan dari rencana aksi ini dapat di mulai antara lain dengan menyusun 

pedoman penerapan EWS dan pengembangan aplikasi pengukuran tingkat 

kesehatan perusahaan perasuransian syariah.

RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN 

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO 

Perubahan metode pengawasan bagi industri perasuransian syariah menjadi 

pengawasan berbasis risiko baru dilakukan pada tahun 2015. Untuk tahun 2019, 

sesuai dengan sumber daya internal OJK, ditargetkan seluruh perusahaan 

perasuransian syariah terutama yang izin usahanya telah disahkan sampai 

dengan tahun 2015 telah dilakukan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, 

pengawasan berbasis risiko perlu didukung dengan sistem informasi untuk 

melakukan penilaian risiko bagi perusahaan perasuransian syariah.  Sistem 

informasi tersebut digunakan sebagai database hasil pengawasan sehingga 

tim pemeriksa dapat melakukan pengawasan secara komprehensif.

Upaya perbaikan terhadap pedoman pengawasan berbasis risiko harus terus 

dilakukan didasarkan pada praktik pengawasan berbasis risiko yang sudah 

dilakukan maupun referensi lain, misalnya pengawasan berbasis risiko di 

negara lain.

Perbaikan pedoman dapat berupa perbaikan pedoman yang telah ada maupun 

penyusunan pedoman yang lebih rinci dari dari pedoman yang telah ada saat ini. 
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Evaluasi juga dapat dilakukan terhadap sistem informasi yang terkait dengan 

pengawasan berbasis risiko. Untuk evaluasi sistem informasi ini diperlukan 

kerja sama yang baik antara Direktorat IKNB Syariah dengan direktorat yang 

menangani data dan sistem informasi.

Strategi IV:  Mengembangkan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang 
Mendukung Penerapan Early Warning System 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) melakukan 

penyempurnaan sistem pelaporan dalam rangka memonitor ketersediaan 

informasi terkait kelembagaan dan produk asuransi syariah, dan 2) menyusun 

database produk asuransi syariah. 

RENCANA AKSI 1:  MELAKUKAN PENYEMPURNAAN SISTEM 

PELAPORAN DALAM RANGKA MEMONITOR 

KETERSEDIAAN INFORMASI TERKAIT 

KELEMBAGAAN DAN PRODUK ASURANSI SYARIAH 

Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap Perusahaan 

Asuransi Syariah dan/atau Perusahaan Reasuransi Syariah serta memberikan 

informasi yang cepat dan bernilai guna bagi pengambil keputusan khususnya 

di lingkungan internal OJK, sistem pelaporan khususnya terkait dengan 

kelembagaan dan produk asuransi syariah perlu dilakukan evaluasi secara 

rutin setiap tahun.

Pengaturan yang ada saat ini, khususnya terkait perizinan usaha dan 

kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi telah 

mengatur secara jelas mengenai mekanisme pelaporan bagi perusahaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah khususnya yang 

berkaitan dengan perizinan usaha dan kelembagaan serta produk asuransi 

syariah.

Dalam pengaturan yang ada saat ini, juga telah diatur kewajiban bagi 

perusahaan untuk melaporkan setiap hal terkait kelembagaan dan produk 
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asuransi syariah yang ditawarkan. 

Pelaporan terkait dengan hal tersebut di atas, hingga saat ini masih dilakukan 

secara tradisional sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama 

dan berdampak pada lambatnya olah informasi yang dibutuhkan. Sistem 

tradisional tersebut dirasa sudah kurang memadai di era arus informasi yang 

serba cepat ini. Sudah selayaknya pelaporan industri dapat dapat diterima lebih 

cepat dan mudah diolah menjadi data dan informasi yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan perusahaan asuransi dan 

reasuransi syariah. 

Untuk itu, OJK akan mengkaji dan mengamandemen pengaturan sistem 

pelaporan dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung 

pelaporan dan monitoring dimaksud.

RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN DATABASE PRODUK ASURANSI SYARIAH 

Saat ini OJK telah memiliki Sistem Kelembagaan dan Produk yang berbasiskan 

semi web yang memuat informasi umum seluruh industri asuransi syariah 

termasuk informasi yang berkaitan dengan jenis produk yang dipasarkan oleh 

masing-masing perusahaan. Informasi produk asuransi syariah yang hingga 

saat ini masih melekat pada database Sistem Kelembagaan dan Produk akan 

terus dikembangkan bersamaan dengan produk konvensional. Sehingga 

walaupun tidak terdapat pemisahan dalam database tersebut, namun secara 

proses olah data dapat dipisahkan informasinya.

Bersamaan dengan pengembangan database sistem informasi lembaga 

jasa keuangan, database kelembagaan dan produk tersebut akan terus 

dikembangkan dan menjadi luas cakupannya sehingga nantinya tidak hanya 

dapat dinikmati oleh kalangan internal OJK melainkan dapat juga dimanfaatkan 

oleh kalangan eksternal OJK khususnya perusahaan perasuransian syariah.
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Pada tahapan selanjutnya, sistem informasi lembaga jasa keuangan dimaksud 

secara paralel akan dievaluasi dan dikembangkan kembali database produk 

asuransi syariah bersamaan dengan pengembangan database e-licensing. 

Melalui e-licensing tersebut, industri dapat lebih mudah untuk melakukan 

upload data dan memonitor perkembangan proses perizinan dan pelaporan. 

Direncanakan database produk asuransi syariah sudah mulai dapat digunakan 

informasinya oleh seluruh kalangan, baik internal maupun eksternal OJK 

pada akhir tahun 2019.

Misi II - Sektor Industri Pembiayaan Syariah

Strategi I:  Memperkuat Kelembagaan dari Aspek Permodalan,  
Kegiatan Operasional dan Kapasitas Bisnis 

Strategi ini dijabarkan menjadi 4 (empat) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai ketentuan uang muka pembiayaan syariah, 2) menyusun 

pengaturan mengenai akad dan pelaporan produk pembiayaan syariah, 3) 

menyusun pengaturan mengenai tingkat kesehatan pembiayaan syariah, 

dan 4) peningkatan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan syariah melalui 

proses spin off.

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI KETENTUAN 

UANG MUKA PEMBIAYAAN SYARIAH 

Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK, perkembangan 

pembiayaan syariah secara konsisten menunjukkan penurunan sejak 

diberlakukannya ketentuan uang muka pembiayaan syariah untuk kendaraan 

bermotor. 

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan pihak eksternal, 

diketahui bahwa salah satu kemungkinan penyebab turunnya pembiayaan 

syariah yaitu penurunan jumlah konsumen yang layak dibiayai dikarenakan 

besarnya uang muka yang harus dibayar oleh konsumen. Selain itu, hasil 

kajian juga menunjukkan bahwa pengenaan persyaratan uang muka yang 
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lebih besar, dirasakan bukan sebagai alternatif tunggal dalam upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembiayaan syariah. Alternatif lain yang dipandang 

sebagai upaya yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembiayaan 

syariah yaitu penerapan analisis kelayakan penyaluran pembiayaan yang 

cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

Sejalan dengan kajian dimaksud dan sesuai dengan amanat Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Pembiayaan Syariah, yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2014, 

OJK didorong untuk melakukan penyesuaian besaran uang muka pembiayaan 

syariah kendaraan bermotor dengan tujuan untuk meningkatkan penyaluran 

pembiayaan syariah kendaraan bermotor dengan kualitas pembiayaan yang 

baik.

RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI AKAD DAN 

PELAPORAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

Sebagai industri yang baru berkembang, perusahaan pembiayaan syariah 

harus terus didorong untuk melakukan inovasi produk yang dapat bersaing 

dan diterima oleh masyarakat luas. Dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pembiayaan Syariah, pada tanggal 19 November 2014, OJK memberikan 

alternatif pilihan produk pembiayaan syariah yang lebih luas.

Dorongan untuk melakukan inovasi produk pembiayaan syariah harus terus 

diarahkan untuk memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent), prinsip syariah, 

dan kemampuan untuk memberikan rasa aman, adil dan nyaman bagi 

perusahaan pembiayaan syariah dan konsumen. Untuk menuju hal tersebut, 

perlu adanya ketentuan yang menjadi panduan bagi perusahaan pembiayaan 

syariah dalam menggunakan/mengimplementasikan akad-akad pembiayaan 

syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.
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Selanjutnya, dalam rangka menjaga agar inovasi produk pembiayaan syariah 

tetap sesuai/sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan, perlu adanya 

kewajiban pelaporan sebelum perusahaan pembiayaan syariah menggunakan 

akad-akad pembiayaan syariah.  

Panduan penggunaan akad-akad pembiayaan syariah dan pelaporan 

penggunaannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran OJK.

RENCANA AKSI 3:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI TINGKAT 

KESEHATAN PEMBIAYAAN SYARIAH 

Sejalan dengan tujuan OJK untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh 

secara berkelanjutan dan stabil, OJK menerbitkan ketentuan-ketentuan 

prudential yang harus dipenuhi oleh industri jasa keuangan, termasuk industri 

pembiayaan syariah.

Dalam pengaturan yang ada saat ini, telah diatur ketentuan umum tingkat 

kesehatan pembiayaan syariah terkait dengan (1) rasio permodalan yang 

merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset 

yang disesuaikan, (2) kualitas aset produktif, yaitu penilaian aset produktif 

perusahaan berdasarkan kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan, atau macet, (3) rentabilitas, yaitu penilaian terhadap 

kemampuan perusahaan pembiayaan syariah dalam menghasilkan laba yang 

didalamnya termasuk pula pengukuran efisiensi operasional perusahaan 

pembiayaan syariah dan (4) likuiditas, yaitu penilaian terhadap tingkat 

kesesuaian antara aset lancar dan liabilitas lancar termasuk mengukur 

perputaran bisnis perusahaan pembiayaan syariah. 

Pengaturan yang masih bersifat umum ini perlu lebih diperinci sebagai 

panduan bagi perusahaan pembiayaan terkait tata cara dan petunjuk 

pengukuran tingkat kesehatan keuangan pembiayaan syariah.
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RENCANA AKSI 4:  MENINGKATKAN KAPASITAS BISNIS PERUSAHAAN 

PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI PROSES SPIN OFF 

Sebagai bentuk komitmen OJK dalam mewujudkan industri pembiayaan 

syariah yang dapat tumbuh berkembang secara dinamis serta mempunyai 

daya saing, OJK terus mendorong unit usaha syariah perusahaan pembiayaan 

konvensional untuk melakukan pemisahan (spin off) menjadi perusahaan 

pembiayaan syariah (full fledge).

Dorongan untuk melakukan pemisahan (spin off) telah diatur dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Kelembagaan dan 

Perizinan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang ditetapkan pada tanggal 19 

November 2014. 

Seluruh perusahaan pembiayaan konvensional yang mempunyai unit usaha 

syariah wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan 

pembiayaan syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. aset unit usaha syariah telah mencapai paling sedikit sebesar 50% dari 

aset total perusahan pembiayaan induknya; dan

b. paling lama 5 (lima) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 28/POJK.05/2014 ditetapkan.

Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksud perusahaan pembiayaan 

konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembiayaan syariah 

melalui unit usaha syariah. 

Dengan adanya manajemen yang terpisah dan mandiri diharapkan 

pengembangan pembiayaan syariah dapat meningkat secara konsisten. 

Dalam mendorong dan membantu persiapan perusahaan pembiayaan 

konvensional untuk melakukan pemisahan terhadap unit usaha syariah, 

OJK akan menyelenggarakan kegiatan baik dalam bentuk seminar/FGD atau 

kegiatan lainnya yang akan memberikan pemahaman kepada perusahaan 

dalam mempersiapkan pemisahan unit usaha syariah.
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Strategi II: Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik

Strategi ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai kewajiban pelaporan Dewan Pengawas Syariah kepada 

OJK, 2) melakukan kajian penerapan tata kelola perusahaan pembiayaan 

syariah yang baik dan, 3) monitoring penerapan tata kelola perusahaan 

pembiayaan syariah yang baik.

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN 

PELAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH KEPADA 

OJK  

DPS adalah organ perusahaan yang bertugas memberikan nasihat dan saran 

kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan pembiayaan agar 

sesuai dengan prinsip syariah. Mengingat pentingnya peran yang diemban 

oleh DPS, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan mengenai 

kewajiban pelaporan DPS. Hal ini juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan 

dan kredibilitas lembaga jasa keuangan syariah di mata stakeholders industri. 

Dalam peraturan tata kelola perusahaan pembiayaan, tugas-tugas yang 

diemban oleh DPS tersebut tertuang dalam hasil rapat yang wajib dilakukan 

oleh DPS minimal 6 (enam) kali dalam satu tahun. DPS juga berhak 

mendapatkan informasi dari direksi dalam hal operasional perusahaan, agar 

kemudian DPS dapat menilai kesesuaian penerapan pelaksanaan operasional 

berdasarkan prinsip syariah.

Laporan atas pengawasan penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh DPS 

pada perusahaan pembiayaan syariah kemudian disampaikan oleh perusahaan 

pembiayaan syariah kepada OJK untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu 

perangkat khususnya penilaian pelaksanaan tata kelola pada perusahaan 

yang baik maupun untuk keperluan pengawasan berbasis risiko.
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RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN KAJIAN PENERAPAN TATA KELOLA 

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH YANG BAIK 

OJK sebagai regulator sangat menyadari bahwa begitu banyak aspek-aspek 

penting serta tantangan di dalam penerapan tata kelola yang baik bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, OJK membuat peraturan serta melakukan 

pengawasan terkait penerapan tata kelola bagi perusahaan yang berada di 

bawah pengawasan OJK dengan sebaik mungkin agar bisa diterapkan oleh 

perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk menjadi regulator yang tidak hanya 

mengatur dan mengawasi namun juga memahami tantangan yang dihadapi 

oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik, OJK memandang 

perlu untuk mengadakan FGD bersama perusahaan-perusahaan tersebut. 

Setelah OJK melakukan kegiatan survei tentang penerapan tata kelola, dalam 

rangka tercapainya penerapan tata kelola yang sesuai antara yang diharapkan 

hasil dari survei yang telah diperoleh OJK dapat didiskusikan bersama dengan 

peserta FGD sehingga menghasilkan kesepakatan bersama untuk mencari 

jalan keluar dari permasalahan yang ada. Untuk kedepannya, OJK akan 

melakukan penyempurnaan peraturan terkait  tata kelola perusahaan dapat 

diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Kegiatan FGD tata kelola perusahaan ini direncanakan dilakukan sebanyak 

dua kali. FGD pertama akan dilakukan untuk membahas tantangan dan hasil 

survei yang telah dilaksanakan sebelumnya. Setelah FGD pertama dilakukan 

dan menghasilkan kesepakatan bersama perusahaan terkait tata kelola, dalam 

hal diperlukan untuk merelaksasi peraturan yang sudah ada maka OJK akan 

meninjau kembali peraturan tersebut. Selanjutnya, OJK akan memberikan 

waktu kepada perusahaan untuk menerapkan peraturan tata kelola, dan 

kemudian OJK akan menyelenggarakan FGD guna membahas penerapan tata 

kelola yang telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa 

peraturan yang ada sesuai dengan tantangan yang dihadapi perusahaan.
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RENCANA AKSI 3:  MONITORING PENERAPAN TATA KELOLA 

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH YANG BAIK 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk: 

a. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan;

b. Meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif dan 

efisien;

c. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan DPS serta jajaran 

dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial 

perusahan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian 

lingkungan;

d. Mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, 

dan kompetitif; dan

e. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan pembiayaan 

perlu dimonitor dan dinilai. Untuk itu, OJK merencanakan untuk memberikan 

penghargaan kepada perusahaan pembiayaan syariah terbaik dalam 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan pembiayaan 

syariah. Panel penilai penerapan tata kelola perusahaan pembiayaan syariah 

dapat terdiri dari akademisi, pelaku industri, DSN–MUI, pengamat ekonomi, 

penulis kolom ekonomi media massa, tokoh nasional, tokoh internasional 

dan/atau unsur internal OJK. 

Pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memberikan apreasiasi 

terhadap keberhasilan perusahaan pembiayaan syariah dalam menerapkan 

tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu untuk menciptakan kompetisi 

yang sehat antar perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis pembiayaan 

syariah.
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Strategi III: Mengembangkan Pengawasan Berbasis Risiko secara 
Bertahap 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pedoman dan menerapkan early warning system dalam pengawasan industri 

pembiayaan syariah, dan 2) melakukan evaluasi dan penyempurnaan pedoman 

pengawasan berbasis risiko.

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PEDOMAN DAN MENERAPKAN EARLY 

WARNING SYSTEM DALAM PENGAWASAN INDUSTRI 

PEMBIAYAAN SYARIAH 

Kompleksitas operasional perusahaan pembiayaan syariah juga merupakan 

faktor pendorong untuk diterapkannya early warning system (EWS) bagi sektor 

pembiayaan syariah. Penerapan early warning system (EWS) dalam rangka 

pengawasan industri pembiayaan syariah akan terus dikembangkan dan 

disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran tingkat kesehatan perusahaan 

pembiayaan syariah. Pengukuran tingkat kesehatan tersebut diantaranya 

rasio pembiayaan bermasalah, gearing ratio, dan rasio permodalan. EWS 

dapat menggunakan analisis sensitifitas terhadap rasio-rasio dimaksud. 

Pelaksanaan dari rencana aksi ini dapat di mulai antara lain dengan menyusun 

pedoman penerapan EWS dan pengembangan aplikasi pengukuran tingkat 

kesehatan perusahaan pembiayaan syariah.

RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN EVALUASI DAN PENYEMPURNAAN 

PEDOMAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO  

Seiring dengan pertumbuhan industri pembiayaan syariah, kompleksitas 

dan risiko yang melekat pada kegiatan usaha pembiayaan syariah juga 

semakin tinggi. Pengawasan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh OJK 

harus mampu mengidentifikasi risiko perusahaan pembiayaan syariah dan 

mendorong agar perusahaan pembiayaan syariah dapat mengatasi risiko yang 
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ada sedini mungkin. Oleh karena itu, implementasi penerapan pengawasan 

berbasis risiko mutlak diperlukan. Dalam industri pembiayaan, pengawasan 

berbasis risiko ini relatif baru diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

usaha pemantapan terhadap implementasi penerapan pengawasan berbasis 

risiko pada industri pembiayaan syariah. 

Pelaksanaan dimulai dengan melakukan reviu dan monitoring terhadap 

implementasi penerapan pengawasan berbasis risiko untuk seluruh industri 

pembiayaan syariah.   Perbaikan pedoman dapat berupa perbaikan pedoman 

yang telah ada maupun penyusunan pedoman yang lebih rinci dari pedoman 

yang telah ada saat ini. Evaluasi juga dapat dilakukan terhadap sistem 

informasi yang terkait dengan pengawasan berbasis risiko. Untuk evaluasi 

sistem informasi ini diperlukan kerja sama yang baik antara Direktorat IKNB 

Syariah dengan direktorat yang menangani data dan sistem informasi.

Strategi IV:  Mengembangkan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang 
Mendukung Penerapan Early Warning System 

Strategi ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai format laporan keuangan pembiayaan syariah dengan 

format XBRL, dan 2) menyusun database produk pembiayaan syariah, dan 3) 

berperan aktif dalam rangka penyempurnaan sistem pelaporan perizinan 

terintegrasi dalam rangka memonitor ketersediaan informasi terkait 

kelembagaan pembiayaan syariah.

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI FORMAT 

LAPORAN KEUANGAN PEMBIAYAAN SYARIAH 

DENGAN FORMAT XBRL 

Pada November 2014, OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2014 

tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Dalam peraturan 

tersebut, OJK memperluas skema bisnis pembiayaan syariah yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Atas perubahan tersebut, maka 
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dipandang perlu adanya peraturan turunan yang mengatur format pelaporan 

keuangan yang sesuai dengan POJK 31 Tahun 2014 tersebut.

Sejalan dengan diterbitkannya peraturan ini, OJK juga akan menyempurnakan 

sistem pelaporan keuangan perusahaan pembiayaan syariah, dengan 

menggunakan Extensible Business Reporting Language (XBRL).

 XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal 

digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang 

menyempurnakan proses persiapan, analisis dan akurasi untuk berbagai 

pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Sebuah institusi 

dapat mempersiapkan sebuah pelaporan informasi dengan berbasis XBRL 

tersebut.

Manfaat dari penggunaan XBRL ialah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan 

dan mengotomasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa 

dan kualitas informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan 

perusahaan.

RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN DATABASE AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH 

Perkembangan industri pembiayaan syariah yang semakin berkembang 

mendorong perkembangan produk pembiayaan yang semakin kompleks. 

Masyarakat umum perlu untuk dibekali pengetahuan dasar mengenai skema 

jasa keuangan syariah yang dipasarkan oleh perusahaan pembiayaan syariah. 

Selain itu, OJK sebagai regulator juga perlu untuk melakukan monitoring 

sebagai bagian dari upaya pengawasan mengenai jenis skema yang dipasarkan 

oleh industri pembiayaan syariah. Sebagai langkah awal dalam rangka 

melakukan pengawasan tersebut, diperlukan suatu database yang memadai 
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guna menampung semua informasi mengenai skema yang dipasarkan 

perusahaan pembiayaan syariah. Terlebih lagi dengan perkembangan era 

teknologi informasi saat ini yang sangat pesat, termasuk juga perkembangan 

database, baik dari sisi teknologi maupun segi penggunaannya.

Database tersebut akan menjadi pusat informasi mengenai skema pembiayaan 

syariah yang dipasarkan perusahaan pembiayaan, yang akan berisi antara 

lain mengenai skema umum yang digunakan, akad yang digunakan, opini DPS 

atas skema yang digunakan tersebut, dan bukti pencatatan dari OJK. Database 

tersebut akan tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum secara 

berkala. Masyarakat umum diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam 

memanfaatkan layanan database tersebut, terutama untuk mempelajari 

skema umum pembiayaan syariah yang dilakukan. Hal ini juga sebagai salah 

satu wujud upaya OJK dalam melakukan perlindungan konsumen. Dengan 

edukasi mengenai skema pembiayaan syariah yang diperoleh dari layanan 

database, diharapkan masyarakat akan menggunakan produk pembiayaan 

syariah secara bijak.

Pemanfaatan database tersebut selain untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat juga untuk OJK sebagai pihak pengawas. Tentunya pengawas 

perlu untuk melakukan pemantauan dan monitoring secara rutin mengenai 

penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, terutama mengenai 

skema pembiayaan syariah yang dilakukan. Dengan adanya database 

tersebut, pengawas dapat melakukan langkah antisipatif yang dirasa perlu 

jika ditengarai ada risiko yang muncul dari pelaksanaan skema pembiayaan 

syariah yang dilakukan.
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RENCANA AKSI 3: BERPERAN AKTIF DALAM RANGKA 

PENYEMPURNAAN SISTEM PELAPORAN PERIZINAN 

TERINTEGRASI UNTUK MEMONITOR KETERSEDIAAN 

INFORMASI TERKAIT KELEMBAGAAN PEMBIAYAAN 

SYARIAH 

Seiring dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah, dinamika 

dan perubahan industri keuangan syariah akan lebih sering terjadi serta 

dalam frekuensi yang semakin singkat. Untuk itu, perlu dibangun suatu 

sistem terintegrasi yang dapat memberikan manfaat melalui penyediaan 

informasi secara cepat dan tuntas untuk para pemangku kepentingan. Sistem 

tersebut diharapkan akan dapat membantu para pemangku kepentingan 

dalam mengambil kebijakan industri. 

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan ketersediaan informasi yang memadai, 

perlu dibentuk suatu sistem terintegrasi yang terdiri antara lain berupa 

sistem informasi perizinan, pelayanan perizinan, dan monitoring perizinan. 

Integrasi sistem ini paling sedikit harus memenuhi unsur terpadu, cepat, dan 

sederhana. Selain dapat menyediakan data kelembagaan secara akurat, sistem 

ini juga diharapkan akan mempercepat waktu pelayanan melalui peningkatan 

intensifitas koordinasi secara transparan, termasuk juga menyederhanakan 

prosedur pelaporan yang tentunya akan berhubungan langsung dengan 

efisiensi biaya dan waktu. 

Terbentuknya sistem yang terintegrasi tersebut secara langsung dapat 

menyediakan informasi terkait kelembagaan pembiayaan syariah, antara 

lain data mengenai profil perusahaan, pemegang saham, jajaran direksi 

dan komisaris, DPS, tenaga ahli, dan struktur permodalan. Informasi ini 

akan membantu para pemangku kepentingan dalam menentukan arah 

kebijakan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara 

menyeluruh.
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Misi II - Sektor Industri Modal Ventura Syariah

Strategi I:    Memperkuat Kelembagaan dari Aspek Permodalan,   
Kegiatan Operasional dan Kapasitas Bisnis 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai kelembagaan perusahaan modal ventura syariah, dan 

2) menyusun pengaturan mengenai operasional perusahaan modal ventura 

syariah.

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI 

KELEMBAGAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA 

SYARIAH 

Sebagai bentuk komitmen OJK dalam mewujudkan industri modal ventura 

syariah yang dapat tumbuh berkembang secara dinamis serta mempunyai 

daya saing, sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah, OJK akan menerbitkan pengaturan modal ventura 

syariah secara menyeluruh yang diantaranya mengenai aspek kelembagaan 

modal ventura syariah. 

Pengaturan kelembagaan akan dilakukan dengan mekanisme pemberian 

izin bagi perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha modal ventura 

syariah dalam bentuk full fledge atau unit usaha syariah (bagi perusahaan 

yang menjalankan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah).

Pelaku usaha modal ventura syariah juga akan didorong untuk memiliki 

modal sendiri, DPS, dan mempunyai struktur organisasi yang mencerminkan 

pelaksanaan kegiatan usaha yang memadai, efektif, dan efisien. Selain hal 

tersebut, pelaku usaha modal ventura syariah juga akan didorong untuk 

melakukan spin off apabila sudah mencapai kondisi tertentu.
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RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI 

OPERASIONAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA 

SYARIAH

Selain ketentuan terkait kelembagaan perusahaan modal ventura syariah, OJK 

akan menerbitkan pula pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha modal 

ventura syariah yang sampai dengan saat ini belum terdapat peraturannya.

Dari sisi penyelenggaraan usaha, perusahaan modal ventura syariah akan 

didorong untuk melakukan kegiatan usaha berbasis investasi (meliputi 

investasi penyertaan saham, investasi dalam bentuk pembelian obligasi 

syariah konversi, dan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil). Dorongan 

dimaksud akan diatur dalam bentuk batasan minimal kegiatan investasi yang 

harus dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah. 

Selain melakukan kegiatan usaha investasi, perusahaan modal ventura 

syariah juga didorong untuk melakukan kegiatan jasa yang berbasis pada ujrah 

(fee based), yang diantaranya jasa konsultasi, manajemen, pemasaran, dan 

kegiatan jasa lainnya yang mendukung kegiatan usaha investasi perusahaan 

modal ventura syariah. 

Untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan modal ventura syariah, 

perusahaan juga akan diperkenankan untuk memperoleh pendanaan dari 

pihak ketiga (bank, badan usaha, dan perseorangan) baik melalui mekanisme 

pasar modal atau mekanisme transaksi bisnis pada umumnya.

Strategi II: Mendorong Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan modal 

ventura syariah yang baik, dan 2) melakukan kajian mengenai penerapan tata 

kelola perusahaan modal ventura syariah yang baik.
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RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN 

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 

MODAL VENTURA SYARIAH YANG BAIK 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memegang peranan penting 

untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. OJK sebagai otoritas yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan 

terselenggaranya sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan 

akuntabel, secara konsisten mendorong sektor jasa keuangan (termasuk 

industri modal ventura syariah) untuk mampu menerapkan tata kelola yang 

baik. 

Prinsip tata kelola yang baik bagi perusahaan yang meliputi keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kemandirian (independency), kesetaraan dan kewajaran 

(fairness), akan didorong oleh OJK untuk dapat diterapkan dan 

diimplementasikan bagi industri modal ventura syariah. 

Sebagai panduan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik bagi 

industri modal ventura syariah, OJK akan menerbitkan peraturan yang wajib 

dipenuhi oleh industri modal ventura syariah. Ketentuan tata kelola yang baik 

bagi industri modal ventura syariah secara garis besar akan mengatur organ 

perusahaan, proses yang dilakukan, dan hasil yang  harus dicapai.

RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN KAJIAN MENGENAI PENERAPAN TATA 

KELOLA PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH 

YANG BAIK 

Setelah diterbitkannya pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang 

baik untuk perusahaan modal ventura syariah, perlu adanya evaluasi atas 

penerapan peraturan tersebut. Salah satu tahap awal yang akan diambil 

OJK adalah melalui survei. Bentuk survei/kajian tersebut dituangkan dalam 

bentuk self assessment untuk masing-masing perusahaan modal ventura 

syariah serta dapat juga berupa survei terbuka yang ditujukan untuk 

perusahaan modal ventura syariah dan asosiasi. Selain dalam rangka evaluasi 
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atas penerapan tata kelola yang baik, survei tersebut juga bertujuan untuk 

mengetahui kendala perusahaan modal ventura syariah dalam penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik.

Setelah dilakukan survei atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, 

akan diadakan FGD sebagai sarana diskusi antara OJK dan industri. Dengan 

diadakannya FGD tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan 

antara industri dan OJK mengenai evaluasi yang diperlukan dalam rangka 

perbaikan atas peraturan tata kelola perusahaan yang baik.

Strategi III: Mengembangkan Pengawasan Berbasis Risiko Secara 
Bertahap 

Strategi ini dijabarkan dalam 1 (satu) rencana aksi, yaitu: menyusun kajian 

penerapan pengawasan berbasis risiko terhadap industri modal ventura 

syariah.

RENCANA AKSI :  MENYUSUN KAJIAN MENGENAI PENERAPAN 

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO TERHADAP 

INDUSTRI MODAL VENTURA SYARIAH 

Pengawasan berbasis risiko belum diaplikasikan terhadap modal ventura 

syariah pada saat ini. Hal ini terjadi karena industri modal ventura syariah 

masih relatif kecil, baik dari segi jumlah perusahaan maupun aset kelolaan. 

Selain itu, masih diperlukan pengaturan yang lebih spesifik untuk modal 

ventura syariah. Pengaturan tersebut diantaranya adalah terkait dengan 

penyelenggaraan kegiatan usaha, penilaian tingkat kesehatan, dan pengaturan 

mengenai tata kelola yang baik.

Pengawasan berbasis risiko yang akan diterapkan terhadap modal ventura 

syariah diawali dengan penyusunan kajian penerapan pengawasan berbasis 

risiko yang diharapkan menjadi pembuka untuk penerapannya. Kajian dapat 

menggunakan referensi pada IKNB Syariah lain yang telah menerapkan 

pengawasan berbasis risiko.
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Strategi IV:  Mengembangkan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang 
Mendukung Penerapan Early Warning System 

Strategi ini dijabarkan dalam 1 (satu) rencana aksi, yaitu: menyusun 

pengaturan mengenai pelaporan kegiatan usaha perusahaan modal ventura 

syariah kepada OJK. 

RENCANA AKSI :  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI PELAPORAN 

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA 

SYARIAH KEPADA OJK 

Saat ini kegiatan usaha perusahaan modal ventura, termasuk perusahaan 

modal ventura syariah masih meliputi 3 (tiga) hal yaitu equity participation, 

penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan bagi hasil. 

Dalam praktiknya, pembiayaan bagi hasil merupakan mayoritas bahkan 

merupakan satu-satunya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan 

modal ventura syariah.

Kedepan, perusahaan modal ventura syariah tidak lagi diperkenankan hanya 

memiliki satu kegiatan usaha. Ketiga usaha perusahaan modal ventura syariah 

menurut regulasi harus dijalankan. Namun demikian, penggolongan kegiatan 

usaha bagi perusahaan modal ventura syariah didasarkan atas akadnya. Oleh 

karena itu, diperlukan kemampuan perusahaan modal ventura syariah dalam 

menetapkan skema akad yang akan digunakan sehingga akad-akad tersebut 

dapat mencakup ketiga jenis kegiatan usaha perusahaan modal ventura.

OJK sebagai pengawas modal ventura syariah memerlukan informasi 

mengenai penyelenggaraan kegiatan modal ventura syariah yang secara 

periodik dapat diperbaharui. Untuk itu, perlu ditetapkan kewajiban pelaporan 

usaha perusahaan modal ventura syariah kepada OJK yang antara lain 

meliputi mekanisme pelaporan, jenis dan karakteristik kegiatan usaha, dan 

skema akad, yang bisa diikhtisarkan dalam bentuk format pelaporan usaha 

dari perusahaan modal ventura syariah.
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MISI II - SEKTOR INDUSTRI PENJAMINAN SYARIAH

Strategi I:  Memperkuat Kelembagaan dari Aspek Permodalan,  
Kegiatan Operasional dan Kapasitas Bisnis 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) mendorong 

optimalisasi jangkauan operasional penjaminan, termasuk penjaminan 

daerah, dan 2) melakukan penelitian dalam rangka peningkatan penetrasi 

pasar industri penjaminan syariah.

RENCANA AKSI 1:  MENDORONG OPTIMALISASI JANGKAUAN OPERASIONAL 

PENJAMINAN, TERMASUK PENJAMINAN DAERAH 

Kendala umum yang dihadapi UMKM untuk mengakses pembiayaan 

syariah dalam memperoleh tambahan modal atau investasi adalah karena 

keterbatasan ketersediaan agunan untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk 

itu, sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan akses UMKM kepada 

pembiayaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemanfaatan 

perusahaan penjaminan syariah. 

Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah memiliki 

skim penjaminan syariah yang dapat menjembatani kebutuhan antara pelaku 

UMKM dan lembaga penyalur pembiayaan. Industri penjaminan syariah pada 

dasarnya dianggap merupakan suatu jembatan bagi mereka yang feasible 

(layak usaha) namun belum bankable (layak kredit).

Skim penjaminan syariah diharapkan akan dapat membantu dalam 

melakukan pengelolaan risiko terhadap proses pemberian pembiayaan. 

Fungsi intermediasi akan berjalan secara lebih aman, dimana risiko terjadinya 

kerugian akibat kemungkinan kredit macet dapat ditekan pada tingkat yang 

dapat dikelola (manageable).

Industri penjaminan akan didorong untuk meningkatkan kapasitas penjaminan 

syariah, baik di lingkup nasional maupun daerah. Terlebih lagi hal ini diperlukan 

dalam proses pembangungan yang banyak dilakukan di daerah, misal untuk 
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pembangunan infrastruktur. Selain proses ekonomi yang didukung oleh 

pemerintah pusat, pemerintah daerah juga didorong untuk dapat memenuhi 

kebutuhan ekonomi sebagai pendorong pembangunan di daerah masing-

masing, termasuk juga dalam hal ini untuk pendirian perusahaan penjaminan 

daerah yang melakukan kegiatan penjaminan dengan prinsip syariah.

RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN PENELITIAN DALAM RANGKA 

PENINGKATAN PENETRASI PASAR INDUSTRI 

PENJAMINAN SYARIAH 

Kondisi perekonomian yang semakin kompleks meningkatkan persaingan 

antar industri keuangan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan 

kegiatan ekonomi syariah, khususnya pembiayaan syariah dalam mendorong 

pertumbuhan industri penjaminan syariah. 

Penjaminan syariah merupakan salah satu pendukung dalam peningkatan 

aktivitas ekonomi, terutama UMKM yang pada gilirannya dapat memperkuat 

ekonomi nasional. Sektor keuangan syariah saat ini diharapkan akan terus 

tumbuh dan berkembang, terutama untuk mendukung pemberdayaan sektor 

UMKM yang pada umumnya dilakukan melalui pembiayaan syariah. Pada 

sektor ini, penjaminan syariah diharapkan dapat turut mendukung tercapainya 

tujuan ini karena penjaminan syariah memainkan peranan penting dalam 

penyaluran pembiayaan sektor riil, UMKM serta non-UMKM karena memiliki 

mitigasi risiko penyaluran yang baik.

Penjaminan syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, hal ini 

dikarenakan jumlah perusahaan penjaminan syariah masih terbatas terutama 

untuk memberikan kapasitas penjaminan bagi aktivitas keuangan syariah, 

khususnya pembiayaan syariah. Selain itu, jumlah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penjaminan syariah masih sedikit sedangkan aktivitas keuangan 

syariah khususnya pembiayaan syariah yang terus tumbuh sehingga dapat 

mendorong industri penjaminan semakin bertumbuh. 
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Belum optimalnya peran penjaminan syariah antara lain dibuktikan dengan 

belum tingginya tingkat penetrasi pasar industri penjaminan syariah secara 

nasional. Tentunya hal ini perlu untuk dikembangkan melalui kerjasama 

berbagai pihak terkait, diantaranya regulator, industri, akademisi, dan 

masyarakat umum. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam upaya 

peningkatan penetrasi pasar penjaminan syariah adalah dengan melakukan 

penelitian untuk mendapatkan suatu kajian yang menggambarkan kondisi 

umum industri penjaminan syariah, potensi pasar penjaminan yang tersedia 

dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kebijakan 

yang akan ditetapkan oleh regulator.

Strategi II: Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 

penjaminan syariah yang baik, dan 2) melakukan kajian mengenai penerapan 

tata kelola perusahaan penjaminan syariah yang baik.

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN 

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 

PENJAMINAN SYARIAH YANG BAIK 

Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil usaha dan mengoptimalkan 

nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan perusahaan 

penjaminan syariah yang sehat, perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip 

tata kelola yang baik.

Saat ini, kerangka regulasi tata kelola yang berlaku bagi perusahaan 

penjaminan belum ditetapkan oleh OJK. Secara praktik, regulasi yang berlaku 

bagi perusahaan penjaminan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
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Dengan perkembangan industri penjaminan yang dinamis, regulasi yang 

terkait dengan penerapan tata kelola yang baik bagi perusahaan penjaminan 

merupakan hal mutlak yang harus ada. Kerangka pengaturan tersebut akan 

memuat mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi 

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kemandirian (independency), dan kesetaraan dan kewajaran 

(fairness) serta pola hubungan para pemangku kepentingan bagi industri 

penjaminan syariah.

Pelaksanaan rencana aksi ini berupa kerangka konsep peraturan otoritas jasa 

keuangan mengenai penerapan tata kelola yang baik bagi industri penjaminan 

syariah.

RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN KAJIAN MENGENAI PENERAPAN TATA 

KELOLA PERUSAHAAN PENJAMINAN SYARIAH 

YANG BAIK 

Implementasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik berupa 

penyusunan pedoman tata kelola, penilaian sendiri (self assessment) atas 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan penyusunan laporan 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka evaluasi terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik maka selanjutnya akan dilakukan survei untuk mengetahui kepatuhan 

Perusahaan terhadap POJK tata kelola tersebut.

Rencana aksi ini berupa pelaksanaan survei terhadap penerapan tata kelola 

perusahaaan sebagai dasar untuk penyempurnaan peraturan tata kelola 

perusahaan yang baik.

Selain survei yang akan dilakukan, OJK akan melakukan FGD bersama industri 

mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya 

pelaksanaan FGD akan diperoleh informasi yang lebih dalam dari berbagai 

pihak terkait permasalahan tata kelola perusahaan. Selanjutnya hasil dari 

FGD dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan ataupun 

pengaturan terkait tata kelola perusahaan yang baik.
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Strategi III: Mengembangkan Pengawasan Berbasis Risiko Secara 
Bertahap

Strategi ini dijabarkan menjadi 1 (satu) rencana aksi, yaitu: menyusun 

kajian  mengenai penerapan pengawasan berbasis risiko terhadap industri 

penjaminan syariah.

RENCANA AKSI :  MENYUSUN KAJIAN MENGENAI PENERAPAN 

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO TERHADAP 

INDUSTRI PENJAMINAN SYARIAH 

Saat ini, pengawasan berbasis risiko belum diterapkan terhadap industri 

penjaminan syariah. Dengan semakin berkembangnya industri penjaminan 

syariah serta memperhatikan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi 

dan dapat mengganggu tujuan dan operasional perusahaan penjaminan, 

perlu dilakukan akselerasi terhadap penerapan pengawasan berbasis risiko 

terhadap industri penjaminan syariah.

Pengawasan berbasis risiko yang akan diterapkan terhadap perusahaan 

penjaminan syariah diawali dengan penyusunan kajian penerapan pengawasan 

berbasis risiko yang diharapkan menjadi pembuka penerapannya. Kajian 

dapat menggunakan referensi pada IKNB Syariah lain yang telah menerapkan 

pengawasan berbasis risiko.

Strategi IV:   Mengembangkan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang 
Mendukung Penerapan Early Warning System

Strategi ini dijabarkan menjadi 1 (satu) rencana aksi, yaitu: menyusun 

pengaturan mengenai pelaporan kegiatan usaha industri penjaminan syariah.

RENCANA AKSI :  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI PELAPORAN 

KEGIATAN USAHA INDUSTRI PENJAMINAN SYARIAH 

Produk kafalah seperti kafalah pada pembiayaan pegawai, kafalah pada 

pembiayaan modal kerja, atau kafalah pembiayaan surety bond merupakan 

produk-produk yang akan menjadi salah satu target pengawasan OJK terhadap 

penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan penjaminan syariah. Pada 
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praktiknya, perusahaan penjaminan syariah memiliki puluhan produk kafalah 

yang dijual kepada masyarakat, yang dikembangkan dari satu kegiatan usaha 

perusahaan penjaminan (termasuk penjaminan syariah) yang terdapat pada 

regulasi perusahaan penjaminan, misalnya kegiatan penjaminan pembiayaan 

yang disalurkan oleh lembaga keuangan, koperasi simpan pinjam, BUMN 

dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan, atau penjaminan 

surat utang, penjaminan transaksi dagang, penjaminan pengadaan barang 

dan/atau jasa, penjaminan bank garansi, dan lain-lain. Kondisi ini juga dapat 

menyebabkan perusahaan penjaminan syariah ter-ekspos risiko baik dari sisi 

pelaksanaan prinsip syariahnya maupun dari sisi kegagalan pihak terjamin 

(counter party default risk).

Pengawas OJK harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam menilai 

skema akad dari produk kafalah dan potensi risiko dari produk kafalah dari 

perusahaan penjaminan syariah yang dipasarkan, sehingga pengawas OJK 

dapat mengidentifikasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah dan potensi 

risiko dari produk kafalah yang dihadapi perusahaan penjaminan syariah baik 

secara individual maupun secara industri. Deteksi awal adanya pelanggaran 

dan atau risiko dari kegiatan penyelenggaraan usaha perusahaan penjaminan 

syariah antara lain dapat diperoleh dari laporan yang secara rutin disampaikan 

oleh perusahaan. Untuk itu, diperlukan pengaturan mengenai pelaporan 

kegiatan usaha perusahaan penjaminan syariah. Kewajiban pelaporan 

produk perusahaan penjaminan syariah kepada OJK yang antara lain meliputi 

mekanisme pelaporan; jenis, karakteristik produk, dan jangka waktu produk; 

serta skema akad. Pelaporan produk bisa diikhtisarkan dalam bentuk format 

pelaporan produk dari perusahaan penjaminan syariah.
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MISI II - SEKTOR INDUSTRI DANA PENSIUN SYARIAH

Strategi I: Akselerasi Pembentukan Kelembagaan Dana Pensiun 
Syariah 

Strategi ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) rencana aksi, yaitu: 1) melakukan 

penelitian mengenai potensi dana pensiun syariah, 2) menyusun pengaturan 

mengenai penyelenggaraan program pensiun syariah, dan 3) melakukan 

penelitian dalam rangka pengembangan dana pensiun syariah.

RENCANA AKSI 1:  MELAKUKAN PENELITIAN MENGENAI POTENSI 

DANA PENSIUN SYARIAH 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran atau profil potensi 

penyelenggaraan program pensiun syariah di Indonesia, baik potensi 

penyelenggaraan oleh perusahaan/lembaga yang telah memiliki dana pensiun 

maupun perusahaan/lembaga yang belum memiliki dana pensiun. Sejalan 

dengan penyusunan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan dana 

pensiun syariah, penelitian ini juga diharapkan dapat memperoleh informasi 

seberapa besar harapan dana pensiun yang ada maupun perusahaan/lembaga 

yang belum memiliki dana pensiun terhadap peraturan yang akan disusun. 

Kegiatan ini dilakukan sejalan dengan penyusunan POJK yang mengatur 

tentang program pensiun syariah. Diharapkan pada saat POJK tentang 

program pensiun syariah sudah diterbitkan, potret potensi penyelenggaraan 

dana pensiun syariah sudah diketahui sehingga pengembangan dana pensiun 

syariah dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.

RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI 

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENSIUN SYARIAH 

DSN-MUI telah menerbitkan fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 

tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. 

Fatwa tersebut merupakan landasan bagi OJK dalam menyiapkan penyusunan 



ROADMAP IKNB SYARIAH 2015-2019 102

regulasi bagi pembentukan dana pensiun syariah. Dalam fatwa dimaksud diatur 

antara lain mengenai akad-akad yang digunakan dalam penyelenggaraan 

program pensiun syariah. 

Untuk itu, dengan telah diterbitkannya fatwa nomor 88 dimaksud, OJK telah 

melakukan penyusunan pengaturan penyelenggaraan program pensiun 

syariah dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai regulasi bagi dana pensiun 

syariah. 

Sehubungan dengan penyusunan pengaturan penyelenggaraan program 

pensiun syariah, OJK telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain 

kajian/penelitian mengenai program pensiun berdasarkan prinsip syariah, 

melakukan pembahasan baik di lingkup internal OJK maupun eksternal OJK 

bersama dengan asosiasi, perwakilan industri dan perwakilan DSN-MUI, 

serta termasuk Ikatan Dana Pensiun Islam Indonesia. 

RENCANA AKSI 3:  MELAKUKAN PENELITIAN DALAM RANGKA 

PENGEMBANGAN DANA PENSIUN SYARIAH 

Tujuan dan maksud dari rencana aksi ini adalah melakukan penelitian untuk 

meningkatkan pengembangan dana pensiun syariah setelah diterbitkannya 

pengaturan bagi dana pensiun syariah. Penelitian/kajian yang akan dilakukan 

OJK dapat meliputi inovasi produk, operasionalisasi dana pensiun syariah, dan 

tata kelola dana pensiun syariah.

Sebagai sebuah industri yang mulai baru berkembang dalam perjalanan 5 (lima) 

tahun ke depan dibandingkan dengan sektor industri syariah lainnya, dana 

pensiun syariah masih memerlukan banyak hal untuk dilakukan penelitian/

kajian sehingga diharapkan dana pensiun syariah dapat berkembang lebih 

agresif memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Rangkaian kegiatan yang akan dilakukan OJK terkait dengan penelitian/kajian 

dimaksud, antara lain forum diskusi bersama asosiasi, industri dan DSN-MUI, 

edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum untuk meminta masukan 

dan saran dalam rangka pengembangan dana pensiun syariah. 
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Strategi II:  Mengembangkan Pengawasan Berbasis Risiko Secara 
Bertahap 

Strategi ini hanya dijabarkan menjadi 1 (satu) rencana aksi, yaitu: melakukan 

edukasi model pengawasan berbasis risiko kepada dana pensiun syariah baru.

RENCANA AKSI :  MELAKUKAN EDUKASI MODEL PENGAWASAN 

BERBASIS RISIKO KEPADA DANA PENSIUN SYARIAH 

Pengawasan berbasis risiko telah dilakukan kepada industri dana pensiun 

secara menyeluruh, sehingga bagi industri dana pensiun konvensional 

pengawasan berbasis risiko merupakan kegiatan rutin. Selanjutnya, dana 

pensiun yang berencana untuk menyelenggarakan program pensiun syariah 

akan dilakukan pembekalan terkait metode pengawasan berbasis risiko. 

Pembekalan dapat dilakukan melalui rapat, FGD atau forum lain yang telah 

didiskusikan dengan pihak-pihak terkait termasuk industri dana pensiun 

syariah dan asosiasi dana pensiun. 

Selain itu, mengacu pada POJK nomor 10/POJK.05/2014 bahwa Lembaga 

keuangan Non-bank wajib melakukan penilaian tingkat risiko yang 

disampaikan rutin setiap tahun kepada OJK. Sehingga diperlukan pemahaman 

terhadap penilaian tingkat risiko bagi dana pensiun syariah baru. Penilaian 

tingkat risiko merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi dana pensiun 

syariah untuk memahami metode pengawasan berbasis risiko.

Strategi III: Mengembangkan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang 
Mendukung Penerapan Early Warning System 

Strategi ini dijabarkan menjadi 1 (satu) rencana aksi, yaitu: menyusun 

pengaturan mengenai jenis-jenis dan sistem pelaporan penyelenggaraan 

program pensiun syariah.
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RENCANA AKSI :  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI JENIS-JENIS 

DAN SISTEM PELAPORAN PENYELENGGARAAN 

PROGRAM PENSIUN SYARIAH 

Tahap awal penyelenggaraan program dana pensiun syariah, kewajiban 

pelaporan bagi dana pensiun syariah sebagai bentuk monitoring pelaksanaan 

kegiatan oleh pengurus dana pensiun syariah dapat diberlakukan sama 

dengan kewajiban pelaporan bagi dana pensiun konvensional.

Namun demikian, untuk selanjutnya diperlukan evaluasi dan kajian terhadap 

jenis-jenis laporan yang diwajibkan kepada pengurus dana pensiun syariah. 

Hasil evaluasi dan kajian akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan 

peraturan yang dikhususkan bagi penyelenggara dana pensiun syariah. 

Pengaturan diperlukan terutama jika terdapat jenis laporan pada dana 

pensiun konvensional yang tidak dapat diterapkan atau bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah.

Evaluasi dan kajian tersebut dapat melibatkan pihak-pihak terkait antara lain 

industri dana pensiun syariah, asosiasi dana pensiun termasuk juga dengan 

DPS yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah 

pada dana pensiun syariah. 

Misi II - Sektor Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Strategi I: Memperkuat Kelembagaan dari Aspek Permodalan, 
Kegiatan Operasional dan Kapasitas Bisnis 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai kelembagaan pergadaian syariah, dan 2) melakukan 

penelitian/kajian mengenai kelembagaan dan operasional Lembaga Jasa 

Keuangan Syariah Khusus.
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RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI 

KELEMBAGAAN PERGADAIAN SYARIAH 

Sampai dengan saat ini, ketentuan pergadaian hanya terdapat untuk 

perusahaan pergadaian negara yang diatur dalam aturan Dasar Pegadaian 

(Pandhuis Reglement) mula-mula ditetapkan pada tahun 1905 dengan Stbl. 

tahun 1905 No.490 yang kemudian diubah dengan Stbl. tahun 1928 N0.81, Jo 

No.82 dan Stbl. tahun 1935 No.596. Pandhuis Reglement tersebut mula-mula 

ditetapkan dengan Ordonantie, yang kemudian dengan Stbl. tahun 1928 No.64 

diubah penetapannya dalam bentuk regeerings verordening.

Selain dari perusahaan gadai negara (saat ini yaitu PT Pegadaian (persero)), 

pada praktik di masyarakat telah banyak dijumpai pelaku usaha gadai swasta 

yang berbentuk badan usaha dan/atau perseorangan yang melakukan praktik 

usaha gadai tanpa adanya pengawasan dari otoritas atau instansi manapun. 

Selain belum adanya pengawasan terhadap praktik gadai swasta, proses 

perizinan usaha gadai swasta juga belum diatur secara spesifik. 

Dalam rangka untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha gadai swasta, 

OJK akan menerbitkan peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan 

kegiatan usaha gadai swasta.

Pembinaan dan pengawasan ini akan dilakukan dalam bentuk kewajiban 

pelaporan bagi badan usaha dan perseorangan yang melakukan kegiatan 

gadai swasta syariah kepada OJK dan memberikan panduan serta pedoman 

pelaksanaan usaha gadai syariah yang sehat dengan memperhatikan prinsip 

kehati-hatian, perlindungan kepada konsumen atau masyarakat, dan tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.
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RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN PENELITIAN/KAJIAN MENGENAI 

KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA JASA 

KEUANGAN SYARIAH KHUSUS 

Kondisi ekonomi yang semakin kompleks menuntut industri keuangan untuk 

lebih berkembang dan inovatif dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, 

tidak terkecuali dengan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, seperti 

program jaminan sosial syariah, pembiayaan ekspor syariah, pembiayaan 

infrastruktur syariah dan LKM syariah.

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus mempunyai peran-peran strategis 

yang secara khusus diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus juga mempunyai peran 

yang cukup sentral dalam mendorong perekonomian masyarakat.

Dalam rangka memberikan dorongan untuk terus berkembang, baik dari sisi 

kapasitas usaha maupun dari sisi pelayanan kepada masyarakat, OJK akan 

melakukan penelitian/kajian untuk membantu tercapainya pengembangan 

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus. Kajian Lembaga Jasa Keuangan 

Syariah Khusus dapat dilakukan berkaitan dengan kesesuaian dan ketepatan 

penggunaan akad yang disebabkan jenis kegiatan yang berbeda-beda atau 

berkaitan dengan memaksimalkan fungsi dan peran Lembaga Jasa Keuangan 

Syariah Khusus.

Dari hasil penelitian/kajian yang dilakukan OJK dapat menyempurnakan atau 

menyusun suatu aturan khusus terkait dengan Lembaga Jasa Keuangan 

Syariah Khusus. Selain itu, OJK juga dapat melakukan metode pengembangan 

tertentu dengan melakukan sosialisasi atau seminar.

Strategi II: Mendorong Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pengaturan mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 
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baik kelembagaan pergadaian syariah, dan 2) melakukan kajian mengenai 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI PENERAPAN 

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN 

YANG BAIK 

Dapat disadari bersama bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik 

memegang peranan penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan. OJK sebagai otoritas yang mempunyai 

tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya sektor jasa keuangan yang 

teratur, adil, transparan, dan akuntabel, secara konsisten mendorong sektor 

jasa keuangan (termasuk lembaga jasa keuangan khusus syariah yang 

meliputi pegadaian, penjaminan, LPEI, dan lembaga khusus syariah lainnya) 

untuk mampu menerapkan tata kelola yang baik. 

Prinsip tata kelola yang baik bagi perusahaan yang meliputi keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kemandirian (independency), kesetaraan dan kewajaran 

(fairness), akan didorong oleh OJK untuk dapat diterapkan dan 

diimplementasikan pada lembaga jasa keuangan khusus syariah.  

Sebagai panduan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik bagi 

lembaga jasa keuangan khusus syariah, OJK akan menerbitkan peraturan 

yang wajib dipenuhi oleh lembaga jasa keuangan khusus syariah. Ketentuan 

tata kelola yang baik bagi industri lembaga jasa keuangan khusus syariah 

secara garis besar akan mengatur organ perusahaan, proses yang dilakukan, 

dan hasil yang  harus dicapai.

RENCANA AKSI 2:  MELAKUKAN KAJIAN MENGENAI PENERAPAN TATA 

KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

Setelah diterbitkannya pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang 

baik untuk Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, perlu adanya evaluasi 
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atas penerapan peraturan tersebut. Salah satu tahap awal yang akan diambil 

OJK adalah melalui kajian/survei. Bentuk survei tersebut dituangkan dalam 

bentuk self assessment untuk masing-masing Lembaga Jasa Keuangan 

Syariah Khusus serta dapat juga berupa survei terbuka yang ditujukan untuk 

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan asosiasi. Selain dalam rangka 

evaluasi atas penerapan tata kelola yang baik, survei tersebut juga bertujuan 

untuk mengetahui kendala Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dalam 

penerapan tata kelolaperusahaan yang baik.

Selain melakukan survei penerapan tata kelola terhadap industri, OJK juga 

akan melakukan survei,atau lebih kepada study, mengenai bentuk tata 

kelola Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus di internasional yang dapat 

diterapkan di industri dalam negeri.

Setelah dilakukan survei atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, 

akan diadakan FGD sebagai sarana diskusi antara OJK dan industri. Dengan 

diadakannya FGD tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan 

antara industri dan OJK mengenai evaluasi yang diperlukan dalam rangka 

perbaikan atas peraturan tata kelola perusahaan yang baik.

Strategi III: Mengembangkan Pengawasan Berbasis Risiko Secara 
Bertahap 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

pedoman dan menerapkan early warning system dalam pengawasan lembaga 

jasa keuangan syariah khusus, dan 2) menyusun pengaturan mengenai sistem 

pengawasan berbasis risiko terhadap lembaga jasa keuangan syariah khusus.
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RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN PEDOMAN DAN MENERAPKAN EARLY 

WARNING SYSTEM DALAM PENGAWASAN LEMBAGA 

JASA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS 

Perusahaan yang ada dalam lembaga jasa keuangan syariah khusus cukup 

beragam sehingga menjadi tantangan bagi OJK untuk menetapkan dan 

menerapkan faktor-faktor yang akan dijadikan dasar dalam early warning 

system (EWS). Namun demikian, sama halnya yang dilakukan untuk industri 

syariah lain, EWS terhadap lembaga jasa keuangan syariah khusus dapat 

dilakukan melalui rasio kesehatan yang ada pada industri ini. Untuk membantu 

pengawas, analisis sensitifitas terhadap rasio kesehatan dimaksud dapat 

digunakan untuk menentukan pengawasan yang akan dilakukan terhadap 

lembaga jasa keuangan syariah khusus dimaksud.

Pelaksanaan dari rencana aksi ini dapat di mulai antara lain dengan menyusun 

pedoman penerapan EWS dan pengembangan aplikasi pengukuran tingkat 

kesehatan lembaga jasa keuangan syariah khusus.

RENCANA AKSI 2:  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI SISTEM 

PENGAWASAN BERBASIS RISIKO TERHADAP 

LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS 

Saat ini, pengawasan berbasis risiko belum diterapkan terhadap lembaga 

jasa keuangan khusus syariah. Akan tetapi jika melihat peran strategis yang 

diemban perusahaan-perusahaan yang termasuk kedalam industri ini, maka 

dipandang perlu suatu pengaturan mengenai sistem pengawasan berbasis 

risiko terhadap lembaga jasa keuangan syariah khusus. 

Pengawasan berbasis risiko yang akan diterapkan terhadap lembaga jasa 

keuangan syariah khusus diawali dengan penyusunan kajian penerapan 

pengawasan berbasis risiko yang diharapkan menjadi pembuka penerapannya. 

Kajian dapat menggunakan referensi pada IKNB Syariah lain yang telah 
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menerapkan pengawasan berbasis risiko atau mempersiapkan bentuk kajian 

lembaga jasa keuangan khusus terkait dengan pengawasan berbasis risiko 

untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi IV:  Mengembangkan Sistem Pelaporan dan Monitoring yang 
Mendukung Penerapan Early Warning System 

Strategi ini dijabarkan menjadi 1 (satu) rencana aksi, yaitu: menyusun 

pengaturan mengenai pelaporan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan 

syariah khusus. 

RENCANA AKSI :  MENYUSUN PENGATURAN MENGENAI PELAPORAN 

KEGIATAN USAHA LEMBAGA JASA KEUANGAN 

SYARIAH KHUSUS 

Produk-produk dari pegadaian syariah, SMF berprinsip syariah, LPEI 

unit syariah, dan LKM Syariah merupakan salah satu aspek yang akan 

menjadi objek pengawasan disamping aspek lain misalnya aspek kekayaan, 

manajemen, tata kelola dan lain sebagainya. Banyaknya jumlah produk dan 

tingkat kompleksitas produk dari lembaga jasa keuangan syariah khusus 

dapat menyebabkan perusahaan tersebut ter-ekspos risiko baik dari sisi 

pelaksanaan prinsip syariahnya maupun dari sisi kegagalan pihak ketiga/

konsumen (counter party default risk).

Pengawas harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam menilai skema 

akad dan potensi risiko dari produk-produk yang dipasarkan, sehingga 

pengawas dapat mengidentifikasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah 

dan potensi risiko yang dihadapi perusahaan baik secara individual maupun 

secara industri. Untuk keperluan pengawasan OJK perlu ditetapkan kewajiban 

pelaporan produk perusahaan syariah khusus kepada OJK yang antara lain 

meliputi mekanisme pelaporan; jenis, karakteristik produk, dan jangka waktu 

produk; serta skema akad. Pelaporan produk bisa diikhtisarkan dalam bentuk 

format pelaporan produk .
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MISI III: MENINGKATKAN DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA,  
INFRASTRUKTUR, DAN TEKNOLOGI INFORMASi 

Dalam kegiatan operasional pelaku usaha di sektor IKNB Syariah,  dukungan 

sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan teknologi informasi merupakan 

hal yang sangat krusial untuk keberlangsungan dan keberhasilan pelaku 

usaha IKNB Syariah dalam mengelola kegiatan usahanya.

Pada industri keuangan syariah termasuk di IKNB Syariah, SDM lembaga 

keuangan syariah dituntut tidak hanya memahami operasional suatu IKNB 

tertentu tetapi juga harus memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari 

kegiatan IKNB Syariah dimaksud.  Selain itu, untuk menyelenggarakan 

kegiatan usaha yang efektif dan efisien, diperlukan infrastruktur dan teknologi 

informasi yang disesuaikan dengan kegiatan IKNB Syariah.

Disamping itu, sebagaimana hasil kajian mengenai kondisi keuangan syariah 

di Indonesia yang tertuang dalam Masterplan arsitektur keuangan syariah 

indonesia, salah satu aspek yang menjadi kendala dalam pengembangan 

industri keuangan syariah di Indonesia adalah kondisi SDM yang kurang 

memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Aspek lain yang masih 

kurang adalah infrastruktur dan IT yang digunakan oleh IKNB Syariah. 

Mengingat pentingnya dukungan dari aspek SDM dan infrastruktur dalam 

pengembangan IKNB Syariah dan sejalan dengan rekomendasi dari hasil kajian 

terhadap kedua aspek tersebut, OJK memberi perhatian khusus terhadap 

berbagai upaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas SDM 

dan pengembangan infrastruktur termasuk teknologi informasi. Perhatian 

tersebut tercermin dari misi ketiga yaitu meningkatkan dukungan sumber 

daya manusia, infrastruktur dan teknologi informasi.

Penjabaran dari misi tersebut tertuang dalam beberapa strategi yang 

selanjutnya di direalisasikan dalam berbagai rencana aksi. 
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Strategi I: Menerapkan Ketentuan Sertifikasi Standar Profesi Para 
Pelaku IKNB Syariah Secara Bertahap untuk Direksi, 
Komisaris, Tenaga Ahli dan Dewan Pengawas Syariah

Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen atau sertifikat 

kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir setelah melalui suatu ujian. 

Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang memiliki kurikulum/

silabus khusus dan diakui oleh pihak yang berwenang.

OJK mendukung pelaksanaan sertifikasi dengan memfasilitasi terbentuknya 

lembaga sertifikasi secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari industri. 

Tahap awal akan dimulai dengan pembentukan lembaga sertifikasi di bidang 

asuransi syariah. Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi profesi bagi SDM 

di bidang IKNB syariah yang salah satunya dengan membentuk lembaga 

sertifikasi profesi adalah untuk mendorong ketersediaan SDM yang handal di 

bidang IKNB syariah dan diakui secara nasional.

Strategi ini dijabarkan menjadi 3 (tiga) rencana aksi, yaitu: 1) menyusun 

standar kompetensi untuk Dewan Pengawas Syariah, 2) mendorong sertifikasi 

bagi manajemen di IKNB Syariah, dan 3) mendorong Dewan Pengawas Syariah 

mengikuti program peningkatan pengetahuan berkelanjutan. 

RENCANA AKSI 1:  MENYUSUN STANDAR KOMPETENSI UNTUK DEWAN 

PENGAWAS SYARIAH

Penyusunan Standar Kompetensi DPS sebagai dasar dalam penilaian 

kemampuan dan kepatutan. Hal ini sesuai dengan POJK nomor 4/

POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama 

pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan 

perusahaan penjaminan, penilaian faktor kompetensi adalah sebagai berikut: 

a. pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; 

b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang IKNB 

dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya; 
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c. pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang 

relevan dengan jabatannya; dan 

d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka 

pengembangan usaha IKNB yang sehat. 

Output kegiatan ini adalah adanya rumusan standar kualifikasi dan kompetensi 

DPS sebagai pedoman bagi stakeholder IKNB Syariah dalam penunjukan 

DPS, sehingga DPS dapat benar-benar berperan dan memberikan kontribusi 

maksimal dalam pengawasan aspek kesyariahan di bidang keuangan syariah. 

RENCANA AKSI 2:  MENDORONG SERTIFIKASI BAGI MANAJEMEN DAN 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI IKNB SYARIAH 

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi IKNB syariah di Indonesia 

dalam upaya peningkatan penetrasi pasar adalah memberikan edukasi dan 

pemahaman mengenai proses bisnis dan produk keuangan syariah kepada 

masyarakat umum. Regulator maupun pelaku industri perlu melakukan 

kerja sama yang intensif dalam upaya meningkatkan tingkat pemahaman 

masyarakat mengenai produk keuangan syariah. 

Setelah suatu produk keuangan syariah ditetapkan dan siap dipasarkan, 

di level terdepan, yakni agen pemasar, pemahaman  mengenai substansi 

keuangan syariah selama ini masih ditafsirkan tidak jauh berbeda dengan 

produk keuangan konvensional. Untuk itu, regulator dan pelaku industri perlu 

memastikan bahwa produk dan proses bisnis yang sudah ditetapkan sesuai 

dengan prinsip syariah tentunya harus dipasarkan juga dengan cara yang 

tidak menyalahi prinsip syariah serta tetap meneguhkan produk keuangan 

syariah dimaksud. 

Salah satu cara untuk memastikan bahwa produk keuangan syariah telah 

dikembangkan dan juga sampai dengan dipasarkan memenuhi prinsip 

syariah adalah melalui sertifikasi keuangan syariah untuk tenaga ahli, tenaga 

pemasar dan juga terhadap jajaran direksi. Sertifikasi keuangan syariah bagi 
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perusahaan keuangan non bank syariah yang memasarkan produk keuangan 

syariah diharapkan akan berdampak terhadap beberapa hal, antara lain: cara 

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan produk 

keuangan non bank syariah, meningkatkan pertumbuhan dan mendorong 

penjualan produk keuangan syariah, dan sebagai upaya untuk mengantisipasi 

masuknya perusahaan keuangan syariah global yang menjangkau pasar 

Indonesia dalam rangka pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

RENCANA AKSI 3:  MENDORONG DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

MENGIKUTI PROGRAM PENINGKATAN 

PENGETAHUAN SECARA BERKELANJUTAN 

Seiring dengan perkembangan IKNB syariah, DPS diharapkan melakukan 

peningkatan pengetahuan secara berkelanjutan. Sebagai syarat 

berkelanjutan sesuai dengan dengan POJK nomor 4/POJK.05/2013 tentang 

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan 

Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan 

Penjaminan, DPS diharuskan mengikuti program peningkatan pengetahuan. 

Pemenuhan syarat berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK 

dimaksud  harus dilakukan dengan cara: 

a. mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis; 

b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis; 

c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau

d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b.

Dengan pendidikan berkelanjutan ini diharapkan DPS pada IKNB syariah 

semakin memahami terutama proses bisnis IKNB Syariah yang diawasi 

sehingga kualitas hasil pengawasan DPS pada akhirnya akan semakin baik.
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Strategi II: Mendukung Kerja Sama IKNB Syariah dengan Instansi 
dan Pihak Terkait untuk Melahirkan Lebih Banyak SDM 
Profesional di Bidang IKNB Syariah

Strategi ini dijabarkan menjadi 4 (empat) rencana aksi, yaitu: 1) mendorong 

pendirian Lembaga Standar Profesi di bidang IKNB syariah, 2) meningkatkan 

kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan 

syariah, 3) melakukan koordinasi dengan asosiasi industri, asosiasi profesi, 

lembaga pendidikan, dan komunitas untuk menjaring calon SDM profesional 

di bidang IKNB Syariah, dan 4) mendorong program pendidikan calon Dewan 

Pengawas Syariah.

RENCANA AKSI 1:  MENDORONG PENDIRIAN LEMBAGA STANDAR 

PROFESI DI BIDANG IKNB SYARIAH 

Ketersediaan SDM yang cukup dan memliki kompetensi yang memadai, baik di 

level operasional maupun manajerial termasuk pada level DPS di sektor IKNB 

syariah sangat diperlukan. Untuk mendukung pencapaian pemenuhan jumlah 

dan kualitas SDM dimaksud, diperlukan lembaga yang dapat memfasilitasi 

kebutuhan SDM di IKNB syariah yang memahami bukan hanya proses bisnis 

IKNB syariah tetapi juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariahnya.

Dalam pemilihan lembaga ini, IKNB syariah harus dapat memastikan bahwa 

latar belakang lembaga termasuk perizinan dari pihak berwenang dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga proses pembelajaran yang dihasilkan dapat 

lebih diandalkan. 
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RENCANA AKSI 2: MENINGKATKAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG 

KEUANGAN SYARIAH 

Dalam memajukan IKNB syariah diperlukan adanya sinergi dan hubungan 

harmonis yang bersifat timbal balik antara OJK, IKNB Syariah, dan lembaga 

pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah. Kegiatan ini sangat 

urgen dan mendesak mengingat kebutuhan SDM di bidang IKNB Syariah 

masih belum memadai, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. 

Tahapan awal dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengenalan IKNB Syariah 

kepada siswa dan tenaga pengajar di lembaga pendidikan dan pelatihan, 

dengan memasukkan bahan ajar tentang IKNB Syariah ke dalam kurikulum/

silabus pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, OJK akan terus menerus 

mengupayakan agar konsep dan proses bisnis IKNB Syariah sebagai bahan 

ajar di berbagai level pendidikan sehingga IKNB Syariah dapat dikenal melalui 

lembaga pendidikan.

RENCANA AKSI 3: MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN ASOSIASI 

INDUSTRI, ASOSIASI PROFESI, LEMBAGA 

PENDIDIKAN, DAN KOMUNITAS UNTUK MENJARING 

CALON SDM PROFESIONAL DI BIDANG IKNB SYARIAH 

Tujuan dilakukan rencana aksi ini adalah agar terdapat link and match antara 

kebutuhan industri dengan sistem pendidikan di lembaga pendidikan dan 

komunitas penyedia sumber input SDM IKNB Syariah. 

Dalam praktiknya, industri dapat membantu peningkatan kualitas SDM tenaga 

pengajar di lembaga pendidikan, media pendidikan (bahan ajar, magang, 

dan sebagainya), fasilitas pendidikan (bea siswa ikatan dinas) dan saluran 

distribusi SDM ke industri IKNB Syariah (job karir). 

Tahapan awal kegiatan ini adalah melakukan analisis kebutuhan SDM IKNB 

Syariah, baik menyangkut jumlah, kualifikasi, kompetensi dan proyeksi 
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kebutuhan selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, hasil dari kegiatan ini 

dimaksudkan berupa terciptanya program koordinasi/aksi bersama antara 

stakeholder IKNB Syariah, mulai dari industri sebagai end user sampai dengan 

lembaga pendidikan dan komunitas penyedia potensi sumber input SDM IKNB 

Syariah. 

RENCANA AKSI 4:  MENDORONG PROGRAM PENDIDIKAN CALON 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sebagaimana diketahui saat ini keperluan terhadap peran DPS sangat tinggi 

karena seluruh lembaga jasa keuangan syariah memerlukan peran DPS. 

Namun disisi lain, jumlah DPS sangat terbatas. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya DPS yang merangkap baik pada lembaga jasa keuangan syariah 

yang sama atau berbeda. Pembatasan rangkap jabatan DPS yang ditetapkan 

dalam peraturan-peraturan terkait lembaga jasa keuangan syariah semakin 

memperkecil ketersediaan DPS.

Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara OJK, 

IKNB Syariah, Industri termasuk asosiasi di lingkungan IKNB Syariah, DSN–

MUI dan lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah agar 

tidak ada pihak yang merasa kesulitan untuk mendapatkan calon Dewan 

Pengawas Syariah yang memahami bukan hanya memahami prinsip-prinsip 

syariah tetapi juga memahami proses bisnis IKNB syariah.

Strategi III: Mendorong Peningkatan Penerapan Sistem Informasi 
Terintegrasi dalam Proses Bisnis IKNB Syariah

Penerapan sistem informasi sudah banyak dilakukan oleh industri jasa 

keuangan syariah. Dengan adanya sistem informasi, maka produktivitas 

suatu organisasi akan meningkat, serta perusahaan dapat meningkatkan 

keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kualitas informasi, pengawasan 

kinerja organisasi dan meningkatkan daya saing. Sistem informasi terintegrasi 

mampu menjawab permasalahan umum yang sering terjadi di organisasi. 
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Diantaranya adalah duplikasi data yang mengakibatkan integritas dan validitas 

data sulit dijaga. 

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) memperkuat 

pengaturan mengenai penerapan sistem informasi terintegrasi untuk IKNB 

Syariah, dan 2) penerapan sistem informasi nasabah IKNB Syariah.

RENCANA AKSI 1: MEMPERKUAT PENGATURAN MENGENAI 

PENERAPAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI 

UNTUK IKNB SYARIAH 

Saat ini untuk beberapa IKNB Syariah telah memiliki pengaturan mengenai 

kewajiban penerapan sistem informasi terintegrasi. Sebagai contoh pada 

industri pembiayaan syariah telah terdapat keharusan penerapan sistem 

informasi terintegrasi pada perusahaan yang memiliki lebih dari 5 (lima) 

kantor cabang. Untuk mendukung proses bisnis yang efisien pada IKNB 

Syariah perlu dikaji penerapan sistem informasi terintegrasi secara lebih 

luas. Hal ini diperlukan untuk memperkuat pengaturan penerapan sistem 

informasi terintegrasi di IKNB Syariah. 

RENCANA AKSI 2:  MENDORONG PENERAPAN SISTEM INFORMASI 

NASABAH IKNB SYARIAH 

Sistem informasi nasabah yang mencakup data dan rekam jejak transaksi 

keuangan antara nasabah dengan IKNB Syariah sangat diperlukan, terutama 

pada pelaku IKNB Syariah yang terkait dengan pembiayaan kepada nasabah, 

seperti: perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, 

dan perusahaan penjaminan syariah.  

Penerapan sistem informasi nasabah di IKNB Syariah akan memberikan 

manfaat bagi industri jasa keuangan, seperti terlihatnya reputasi nasabah, 

mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan untuk persetujuan 
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pembiayaan, dan pada akhirnya mendorong terciptanya industri keuangan 

yang sehat. Langkah-langkah yang diambil di antaranya melakukan kajian 

untuk pengaturan dan sistem yang akan diterapkan.

Strategi IV: Mendukung Pengembangan Infrastruktur IKNB Syariah 
Dalam Rangka Menunjang Proses Bisnis

Infrastruktur kegiatan operasional IKNB Syariah perlu dibenahi untuk dapat 

menunjang proses bisnis yang efektif dan efisien. Beberapa pembenahan 

infrastruktur dimaksud terkait dengan infrastruktur pengaturan, standar 

akuntansi syariah khususnya pada asuransi syariah, penerapan polis standar 

asuransi syariah dan kodifikasi pembiayaan syariah.

Strategi ini dijabarkan menjadi 4 (empat) rencana aksi, yaitu: 1) melakukan 

revieu ketentuan yang berlaku di IKNB Syariah sesuai praktik terbaik 

berdasarkan standar internasional, dan 2) melakukan penyempurnaan PSAK 

108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, 3) mendorong penerapan 

penggunaan polis standar asuransi syariah, dan 4) menyusun kodifikasi 

pembiayaan syariah.

RENCANA AKSI 1: MELAKUKAN REVIU KETENTUAN YANG BERLAKU 

DI IKNB SYARIAH SESUAI PRAKTIK TERBAIK 

BERDASARKAN STANDAR INTERNASIONAL  

Untuk meningkatkan peranan Indonesia dalam mendorong pertumbuhan 

industri keuangan syariah, OJK telah menjadi anggota lembaga standar 

keuangan global termasuk Islamic Financial Services Board (IFSB). Untuk dapat 

bersaing secara global, OJK perlu memperhatikan prinsip dan standar yang 

diterbitkan oleh lembaga standar internasional ini dan melakukan reviu atas 

kesesuaian peraturan di sektor IKNB syariah dengan prinsip dan standar yang 

diterbitkan oleh lembaga standar internasional dimaksud. Adapun penerapan 

prinsip dan standar tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi 

ekonomi, sosial dan hukum di Indonesia.
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Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat kebutuhan untuk menyempurnakan 

ketentuan dengan memperhatikan standar internasional tersebut. Untuk 

itu, ketentuan IKNB Syariah perlu menyesuaikan dengan ketentuan standar 

internasional terbaru, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan tingkat 

kebutuhan di regulator dan IKNB Syariah serta masyarakat.

RENCANA AKSI 2: BERPERAN AKTIF DALAM RANGKA 

PENYEMPURNAAN PSAK 108 TENTANG AKUNTANSI 

TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH 

PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang berlaku saat ini disahkan 

oleh Dewan Standar Akuntasi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) 

pada tahun 2009 dengan segala pengaturan yang terkait dengan akuntansi 

untuk transaksi asuransi syariah meliputi kontribusi peserta, alokasi surplus 

atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru’. 

praktik pengakuan dan pencatatan akuntansi syariah sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan yang cukup pesat dalam pencatatan akuntansi asuransi non 

syariah yaitu dalam PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, PSAK 36: 

Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, dan PSAK 62: Kontrak Asuransi.

Berdasarkan pada perkembangan pengaturan akuntansi pada PSAK non 

syariah serta kebutuhan untuk melakukan pembaharuan pengaturan untuk 

akuntansi atas asuransi syariah di Indonesia, DSAS IAI bersama dengan OJK 

melihat perlu untuk melakukan pembahasan untuk melakukan pengembangan 

PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Dalam analisa awal yang telah dilakukan, DSAS-IAI dan OJK telah berhasil 

mengidentifikasi isu pokok yang perlu dievaluasi kembali untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan terkini yaitu pengukuran atas pencadangan dana 

tabarru’ dan penyajiannya, pengukuran atas cadangan teknis dan penyajiannya, 

pengakuan atas penyaluran dana investasi dalam akad wakalah bil ujrah, dan 

pengaturan atas penanggulangan kekurangan underwritting dana tabarru’ 

dalam bentuk qardh.
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DSAS-IAI, OJK bersama dengan pelaku industri membentuk working 

group untuk secara berkala membahas isu-isu tersebut dan memutuskan 

pengaturan pencatatan standar akuntansi yang sesuai untuk asuransi syariah.

RENCANA AKSI 3: MENDORONG PENERAPAN PENGGUNAAN POLIS 

STANDAR ASURANSI SYARIAH

Penggunaan polis standar asuransi syariah memiliki peranan yang sangat 

penting, baik bagi perusahaan asuransi syariah maupun bagi peserta asuransi 

syariah. Bagi perusahaan asuransi syariah, penggunaan polis standar 

membantu dalam pengembangan produk asuransi syariah. Bagi peserta, 

polis standar asuransi syariah dapat mempermudah dalam memahami dan 

membandingkan produk asuransi syariah yang dibutuhkan. Bagi kedua pihak 

tersebut, polis asuransi syariah dapat memperkecil kemungkinan sengketa 

yang timbul dari penafsiran polis yang dapat merugikan peserta ataupun 

perusahaan.

Memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan polis standar 

tersebut, perlu dikembangkan dan diterapkan polis standar asuransi syariah. 

Penyusunan dan penerapan polis standar tersebut dilakukan secara bertahap 

dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan kesiapan dari perusahaan 

asuransi syariah. Polis standar tersebut disusun dengan melibatkan pelaku 

usaha asuransi syariah, tenaga ahli di bidang hukum dan perlindungan 

konsumen agar dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan dan peserta 

secara berimbang. 

RENCANA AKSI 4: MENYUSUN KODIFIKASI PEMBIAYAAN SYARIAH 

Produk pembiayaan syariah memiliki karakteristik, mekanisme dan jenis-jenis 

produk dengan prinsip-prinsip dasar yang berbeda dengan produk pembiayaan 

konvensional. Dengan karakteristik yang ada, produk pembiayaan syariah 
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dianggap memiliki kelebihan untuk terus berkembang di dalam industri 

pembiayaan pada umumnya. Untuk itu, pemanfaatan produk pembiayaan 

syariah bagi masyarakat diyakini menjadi salah satu kunci dari kemajuan 

industri pembiayaan syariah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

diperlukan suatu proses edukasi kepada masyarakat untuk memberikan 

pemahaman dan pengertian mendasar mengenai karakteristik, mekanisme, 

dan jenis produk pembiayaan syariah. Strategi kebijakan yang ditetapkan 

harus menempatkan proses edukasi dan sosialisasi mengenai pembiayaan 

syariah menjadi salah satu prioritas kegiatan dari seluruh pelaku usaha jasa 

keuangan syariah. Proses ini harus dilakukan secara intensif, konsisten, 

dan berkesinambungan melalui berbagai cara dan saluran komunikasi yang 

efektif untuk ditempuh.

Salah satu cara yang dilakukan dalam upaya optimalisasi proses edukasi 

dan sosialisasi kepada masyarakat adalah dengan menyusun buku kodifikasi 

produk pembiayaan syariah. Buku ini diharapkan akan memberikan informasi 

yang lengkap dan jelas mengenai karakteristik, mekanisme, dan jenis produk 

pembiayaan syariah, baik yang berada pada sisi pendanaan maupun yang 

berada pada sisi pembiayaan. Buku kodifikasi ini juga akan memberikan 

tambahan informasi mengenai jenis akad yang dapat digunakan untuk kegiatan 

pembiayaan syariah, kemanfaatan produk, skema pembiayan syariah yang 

dapat dilakukan, risiko yang mungkin terjadi dan landasan hukum syariah 

yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Strategi V: Memastikan Setiap Pelaku IKNB Syariah Memiliki 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen

Strategi ini dijabarkan menjadi 2 (dua) rencana aksi, yaitu: 1) memastikan 

efektifitas unit pengelola keluhan, dan 2) mendorong optimalisasi peran 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor IKNB Syariah.
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RENCANA AKSI 1:  MEMASTIKAN EFEKTIFITAS UNIT PENGELOLA 

KELUHAN   

OJK telah menerbitkan aturan bahwa setiap penyedia jasa keuangan 

termasuk pelaku usaha IKNB Syariah, termasuk membentuk unit yang 

berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan 

konsumen. Keberadaan unit ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme 

penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dengan cepat, murah, adil 

dan efisien dan juga dapat berdampak kepada meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap lembaga jasa keuangan.

Sebagai upaya untuk mendorong keberhasilan perlindungan konsumen, IKNB 

Syariah harus dapat memastikan bahwa unit yang dibentuk untuk menangani 

dan menyelesaikan pengaduan konsumen dapat berjalan secara efektif 

sehingga tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai.

Pelaksanaan dari rencana aksi ini, berupa monitoring koordinasi dengan 

kompartemen edukasi dan perlindungan konsumen yang menangani keluhan 

konsumen. Disamping itu, IKNB Syariah akan melakukan enforcement terkait 

pengaturan tersebut pada saat melakukan pengawasan kepada IKNB Syariah.
 

RENCANA AKSI 2:  MENDORONG OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR 

IKNB SYARIAH 

Dalam upaya perlindungan konsumen, peran Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (LAPS) sangat didorong untuk dapat berperan aktif. Mengingat IKNB 

Syariah adalah bagian dari IKNB secara keseluruhan, maka beberapa LAPS 

yang sudah didirikan oleh industri keuangan non bank diharapkan dapat 

juga berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di IKNB Syariah. Untuk 

itu, diperlukan kerja sama antara OJK dan LAPS, misalnya dalam bentuk 
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pembekalan aspek kesyariahan kepada para mediator, ajudikator, dan arbitrer, 

di masing-masing LAPS. 

Dengan keberadaan mediator, ajudikator, dan arbitrer yang memahami proses 

bisnis IKNB Syariah diharapkan sengketa antara konsumen dengan penyedia 

jasa keuangan di IKNB Syariah akan dapat diselesaikan dengan baik. Di sisi 

yang lain, informasi terkait jenis-jenis sengketa yang ditangani LAPS dapat 

menjadi masukan bagi OJK dalam penyempurnaan pengaturan IKNB Syariah. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB V
Rencana Aksi dan  

Waktu Pelaksanaan

Rencana aksi merupakan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

setiap sektor di IKNB Syariah dalam rangka pelaksanaan strategi 

pengembangan IKNB Syariah. Dalam seluruh strategi pengembangan 

IKNB Syariah, terdapat 75 rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh OJK. 

Pelaksanaan rencana aksi tersebut meliputi jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu 

mulai tahun 2015 s.d. 2019. Di antara 75 rencana aksi tersebut terdapat 10 

(sepuluh) rencana aksi utama (quick win), yaitu:    

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah;

2. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menyebarluaskan 

informasi mengenai IKNB Syariah;

3. Melakukan kerja sama dengan DSN MUI dalam rangka penerbitan fatwa 

mengenai anuitas syariah;

4. Meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, 

dan BMT; 

5. Mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal syariah; 

6. Meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah;

7. Memberikan kemudahan persyaratan bagi proses spin off;

8. Menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian 

melakukan spin off;
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9. Meningkatkan kapasitas bisnis perusaaan pembiayaan melalui proses 

spin off; dan 

10. Mendorong sertifikasi bagi manajemen di IKNB Syariah.

Secara lengkap misi, strategi, dan renana aksi serta waktu pelaksanaan dalam 

rangka pengembangan IKNB Syariah, disajikan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel V.1

Misi I –  Meningkatkan Peranan IKNB Syariah dalam Perekonomian dan  
Dukungan Keuangan Inklusif

Strategi & Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi I:
Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB Syariah secara terarah 
dan menyeluruh
 

Rencana Aksi:
1) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi 

IKNB Syariah  

2) Melakukan kerja sama dengan pihak 
lain dalam rangka menyebarluaskan 
informasi mengenai IKNB Syariah  

Strategi II:
Memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya meningkatkan peran IKNB Syariah 
dalam perekonomian

Rencana Aksi:
1) Melakukan kerja sama dengan DSN–

MUI dalam rangka penerbitan fatwa 
mengenai anuitas syariah

2) Meningkatkan koordinasi dengan 
kementerian dan instansi untuk 
memperluas jangkauan sinergi IKNB 
Syariah dengan institusi selain lembaga 
keuangan
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Strategi III:
Mendorong sinergi antar pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan industri 
keuangan syariah lainnya

Rencana Aksi:
1) Meningkatkan kerja sama pembiayaan 

syariah dengan UMKM, koperasi dan 
BMT 

2) Mendorong peranan IKNB Syariah  
dalam pasar modal syariah

3) Meningkatkan sinergi IKNB Syariah 
dengan perbankan syariah

Strategi IV:
Mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif

Rencana Aksi:
1) Menyederhanakan pengaturan 

pemasaran produk dan mendorong 
pengembangan jalur distribusi 
alternatif 

 

2) Meningkatkan kerja sama pemasaran 
asuransi mikro syariah dengan koperasi, 
BMT, UMKM dan LKM Syariah

Strategi V:
Mengembangkan produk-produk IKNB Syariah yang berbasis pemenuhan kebutuhan 
masyarakat sasaran

Rencana Aksi:
1) Mendorong pengembangan inovasi 

produk pembiayaan syariah 

2) Menyusun pengaturan terkait produk 
anuitas syariah untuk program pensiun 

3) Mendorong pengembangan produk-
produk unggulan seperti asuransi 
pertanian, asuransi mikro, dan 
pembiayaan skala kecil 

4) Mengembangkan produk campuran 
antar IKNB Syariah 

Strategi & Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019
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Tabel V.2

Misi II – Mewujudkan IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil  
pada Industri Perasuransian Syariah

Strategi & Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi I:
Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas 
bisnis
   

Rencana Aksi:
1) Mendorong penguatan kapasitas bisnis 

reasuransi syariah guna mendukung 
perkembangan industri asuransi syariah di 
tanah air

2) Menyusun kebijakan yang mendorong 
perusahaan perasuransian melakukan 
spin off 

Strategi VI:
Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah 

Rencana Aksi:
1) Memberikan kemudahan persyaratan 

bagi proses spin off

2) Menyusun kebijakan penetapan 
uang muka yang lebih rendah bagi 
pembiayaan syariah kendaraan 
bermotor

3) Berperan aktif dalam kerja sama 
dengan pemerintah terkait isu 
perpajakan yang dapat mendukung 
pengembangan IKNB Syariah

Strategi & Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019
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Strategi & Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi II:
Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik

Rencana Aksi:
1) Melakukan kajian penerapan tata kelola 

perusahaan perasuransian syariah yang 
baik

2) Monitoring penerapan tata kelola 
perusahaan perasuransian syariah yang 
baik

Strategi III:
Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap

Rencana Aksi:
1) Menyusun pedoman dan menerapkan 

early warning system dalam pengawasan 
industri perasuransian syariah

2) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan 
pedoman pengawasan berbasis risiko 

Strategi IV:
Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early 
warning system

Rencana Aksi:
1) Melakukan penyempurnakan sistem 

pelaporan dalam rangka memonitor 
ketersediaan informasi terkait 
kelembagaan dan produk asuransi syariah

2) Menyusun database produk asuransi 
syariah 



ROADMAP IKNB SYARIAH 2015-2019 134

Tabel V.3

Misi II – Mewujudkan IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil  
pada Industri Pembiayaan Syariah

Strategi & Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi I:
Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas 
bisnis

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai 

ketentuan uang muka pembiayaan syariah

2) Menyusun pengaturan mengenai akad dan 
pelaporan produk pembiayaan syariah

3) Menyusun pengaturan mengenai tingkat 
kesehatan pembiayaan syariah

4) Meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan 
pembiayaan melalui proses spin off

Strategi II:
Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai 

kewajiban pelaporan Dewan Pengawas 
Syariah kepada OJK

2) Melakukan kajian mengenai penerapan 
tata kelola perusahaan pembiayaan 
syariah yang baik

3) Monitoring penerapan tata kelola 
perusahaan pembiayaan syariah yang baik
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Strategi III:
Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap

Rencana Aksi:
1) Menyusun pedoman dan menerapkan 

early warning system dalam pengawasan 
industri pembiayaan syariah

2) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan 
pedoman pengawasan berbasis risiko 

Strategi IV:
Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early 
warning system

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai format 

laporan keuangan pembiayaan syariah 
dengan format XBRL 

2) Menyusun database akad pembiayaan 
syariah

3) Berperan aktif dalam rangka 
penyempurnaan sistem pelaporan 
perizinan terintegrasi untuk memonitor 
ketersediaan informasi terkait 
kelembagaan pembiayaan

Strategi & Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019
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Tabel V.4

Misi II – Mewujudkan IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil  
pada Industri Modal Ventura Syariah

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi I:
Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas 
bisnis

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai 

kelembagaan perusahaan modal 
ventura syariah

2) Menyusun pengaturan mengenai 
operasional perusahaan modal ventura 
syariah

Strategi II:
Mendorong penerapan tata kelola yang baik

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan modal ventura syariah 
yang baik

2) Melakukan kajian mengenai 
penerapan tata kelola perusahaan 
modal ventura syariah yang baik

Strategi III:
Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap

Rencana Aksi:
Menyusun kajian mengenai penerapan 
pengawasan berbasis risiko terhadap 
industri modal ventura syariah
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Strategi IV:
Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early 
warning system

Rencana Aksi:
Menyusun pengaturan mengenai 
pelaporan kegiatan usaha modal ventura 
syariah kepada OJK

Tabel V.5

Misi II – Mewujudkan IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil  
pada Industri Penjaminan Syariah

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi I:
Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas 
bisnis

Rencana Aksi:
1) Mendorong  optimalisasi jangkauan 

operasional penjaminan, termasuk 
penjaminan di daerah yang 
menjalankan usaha syariah

2) Melakukan penelitian dalam rangka 
peningkatan penetrasi pasar industri 
penjaminan syariah

Strategi II:
Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan penjaminan syariah yang 
baik

2) Melakukan kajian mengenai 
penerapan tata kelola perusahaan 
penjaminan syariah yang baik

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019
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Strategi III:
Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap

Rencana Aksi:
Menyusun kajian mengenai penerapan 
pengawasan berbasis risiko terhadap 
industri penjaminan syariah

Strategi IV:
Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early 
warning system

Rencana Aksi:
Menyusun pengaturan mengenai 
pelaporan kegiatan usaha industri 
penjaminan syariah

Tabel V.6

Misi II – Mewujudkan IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil  
pada Industri Dana Pensiun Syariah

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi I:
Akselerasi pembentukan kelembagaan dana pensiun syariah

Rencana Aksi:
1) Melakukan penelitian mengenai 

potensi dana pensiun syariah

2) Menyusun pengaturan mengenai 
penyelenggaraan program pensiun 
syariah

3) Melakukan penelitian dalam rangka 
pengembangan dana pensiun syariah 

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019
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Strategi II:
Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap

Rencana Aksi:
Melakukan edukasi model pengawasan 
berbasis risiko kepada dana pensiun syariah

Strategi III:
Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early 
warning system

Rencana Aksi:
Menyusun pengaturan mengenai jenis-jenis 
dan sistem pelaporan penyelenggaraan 
program pensiun syariah

Tabel V.7

Misi II – Mewujudkan IKNB Syariah yang Tangguh, Terkelola, dan Stabil  
pada Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

Strategi & Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Strategi I:
Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional, dan kapasitas 
bisnis

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai 

kelembagaan pergadaian syariah

2) Melakukan penelitian/kajian mengenai 
kelembagaan dan operasional Lembaga 
Jasa Keuangan Syariah Khusus

Strategi II:
Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik

Rencana Aksi:
1) Menyusun pengaturan mengenai 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019
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Strategi & Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019
Strategi I:
Menerapkan ketentuan sertifikasi standar profesi para pelaku IKNB Syariah secara 
bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli, dan Dewan Pengawas Syariah

Rencana Aksi:
1) Menyusun standar kompetensi untuk 

Dewan Pengawas Syariah 

2) Mendorong sertifikasi bagi manajemen 
dan Dewan Pengawas Syariah di IKNB 
Syariah

2) Melakukan kajian mengenai 
penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik

Strategi III:
Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap

Rencana Aksi:
1)  Menyusun pedoman dan menerapkan 

early warning system dalam 
pengawasan lembaga jasa keuangan 
syariah khusus

2)  Menyusun pengaturan mengenai sistem 
pengawasan berbasis risiko terhadap 
lembaga jasa keuangan syariah khusus

Strategi IV:
Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early 
warning system

Rencana Aksi:
Menyusun pengaturan mengenai 
pelaporan kegiatan usaha lembaga jasa 
keuangan syariah khusus

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Tabel V.8

Misi III – Meningkatkan Dukungan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan  
Teknologi Informasi
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3) Mendorong Dewan Pengawas Syariah 
mengikuti program peningkatan 
pengetahuan secara berkelanjutan 

Strategi II:
Mendukung kerja sama IKNB Syariah dengan instansi dan pihak terkait untuk melahirkan 
lebih banyak sumber daya manusia profesional di bidang IKNB Syariah

Rencana Aksi:
1) Mendorong pendirian Lembaga 

Standar Profesi di bidang IKNB syariah

2) Meningkatkan kerja sama dengan 
lembaga pendidikan dan pelatihan di 
bidang keuangan syariah

3) Melakukan koordinasi dengan asosiasi 
industri, asosiasi profesi, lembaga 
pendidikan, dan komunitas untuk 
menjaring calon sumber daya manusia 
profesional 

4) Mendorong program pendidikan calon 
Dewan Pengawas Syariah 

Strategi III:
Mendorong peningkatan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam proses bisnis 
IKNB Syariah

Rencana Aksi:
1) Memperkuat pengaturan mengenai 

penerapan sistem informasi 
terintegrasi IKNB Syariah 

2) Mendorong penerapan sistem 
informasi nasabah IKNB Syariah 

Strategi IV:
Mendukung pengembangan infrastruktur IKNB Syariah dalam rangka menunjang proses 
bisnis.

Rencana Aksi:
1) Melakukan reviu ketentuan yang 

berlaku di IKNB Syariah sesuai 
praktik terbaik berdasarkan standar 
internasional 
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2) Berperan aktif dalam rangka 
penyempurnaan PSAK 108 tentang 
Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

3) Mendorong penerapan penggunaan 
polis standar asuransi syariah

4) Menyusun kodifikasi pembiayaan 
syariah 

Strategi V:
Memastikan setiap pelaku IKNB Syariah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa 
konsumen

Rencana Aksi:
1) Memastikan efektifitas unit pengelola 

keluhan 

2) Mendorong optimalisasi peran 
Lembaga Alternatif Penyelesaian 
Sengketa di sektor IKNB Syariah 

Rencana Aksi
Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Keterangan:

  Rencana aksi utama (quick win)

  Rencana aksi
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